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1. Inledning 
Detta kapitel är en presentation av vad uppsatsen i följande avsnitt kommer att behandla, vad 

syftet med uppsatsen är, vilken metod som har används samt i vilken utsträckning och ordning 

ämnet kommer att framställas. 

 

1.1 Problembakgrund 

På 1970-talet började människor resa mer än någonsin tidigare. Inom luftfartsområdet skedde 

en del förändringar, vilka var en bidragande orsak till de ökande resorna. Personresor runt om 

i Europa har till och med fördubblats sedan dess. De ökande resorna har senare bland annat 

lett till uppkomsten av lågprisflyg, nya flyglinjer och det blev möjligt att få information och 

köpa flygbiljetter direkt via Internet.
1
  

   I samband med händelsen på våren 2010 då askmolnen från den isländska vulkanen 

Eyjafjallajökull spred sig vidare över större delen av Europa, drabbades ovanligt många 

resenärer av inställda och försenade flyg. Innan vulkanens utbrott, lyfte totalt cirka 28 000 

flyg per dag i Europa, medan när det var som värst under askmoln-tiden, det endast lyfte cirka 

5000 flyg per dag. Eurocontrol uppskattade att det från den 14 april 2010 till den 22 april 

2010 skedde avbrott i ca 10 miljoner passagerarresor i Europa.
2
 Under den tiden har det mer 

varit fråga om inställda flyg än om försenade sådana. Den eftertänksamme frågar sig dock om 

inte ett inställt flyg kan bli ett försenat flyg och vice versa. Vid första anblick kan det anses 

självklart att så är fallet. Ur en juridisk synvinkel och till viss del även ur en ekonomisk 

synvinkel är detta inte lika självklart. Det är i första hand den kompensation, som 

passagerarna till det inställda respektive försenade flygplanet torde ha rätt till, som påverkas 

av bedömningen hur uttrycken inställt flyg och försenat flyg ska tolkas. Som huvudregel bär 

lufttransportören ansvaret för förseningar och inställelser av flyg.
3
  

   Den totala kompensationen som en passagerare kan tänkas erhålla består av två delar. Den 

ena delen är kompensation i form av pengar och den andra delen är kompensation i form av 

service, som en passagerare erhåller direkt i samband med förseningen/inställelsen av flyget. 

Det belopp som kompensationen i form av pengar uppgår till kan variera ganska kraftigt 

beroende på om begreppen inställelse och försening jämställs inom luftfartslagstiftningen 

eller om de särbehandlas.
4
 Hur begreppen tolkas är avgörande för i vilka fall som ersättning 

på grund av inställda och försenade flyg ska utgå och till hur stort belopp.  

   Förseningar eller inställelser i flygtrafiken på grund av askmoln från ett vulkanutbrott kan 

klassas såsom force-majeure-händelser. Ett annat uttryck för liknande händelser som brukar 

användas inom lufttransporträtten är extraordinära omständigheter, från vilka en 

lufttransportör under vissa förutsättningar kan befrias från sitt ersättningsansvar i form av 

pengar enligt huvudregeln.
5
 Med tanke på det aktuella regelverkets otydliga ordalydelse kan 

                                                           
1
 Johansson Svante O. (2008), An outline of transport law: International Rules in Swedish Context, Jure Förlag 

AB, s. 151-152.  
2
 http://www.eurocontrol.int/statfor/gallery/content/public/documents/Doc394_Ash_Impact_on_Traffic_v1.pdf, 

s.1, hämtad 2010-11-06, kl. 18:05. 
3
 Se art. 5 och 6 i förordningen (EG) nr 261/2004 och art. 19 Montrealkonventionen. 

4
 Jfr art. 7 förordning (EG) nr 261/2004 med art. 22.1 Montrealkonventionen. 

5
 Se art. 5.3 förordning (EG) nr. 261/2004 i bilaga 2.  

http://www.eurocontrol.int/statfor/gallery/content/public/documents/Doc394_Ash_Impact_on_Traffic_v1.pdf
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det diskuteras huruvida även kompensationen i form av service ska begränsas eller undantas 

helt vid extraordinära omständigheter.  

   Beroende på vilket krav som ställs på transportörens bevisbörda vid extraordinära 

omständigheter kan utfallet komma att bli annorlunda för konsumenten än om ett högre/lägre 

krav ställs. Vid ett lågt beviskrav
6
 är det lättare för transportören att befria sig från ansvaret 

för förseningen/inställelsen, vilket leder till att konsumenten går miste om ersättningen för de 

extra kostnader som avbrottet i resan har förorsakat denne. Vid ett högt beviskrav minskar 

däremot risken för transportören att komma undan ansvaret, vilket resulterar i större 

möjligheter för konsumenten att få ersättning.  

   Faktorer som skulle kunna inverka på tolkningen av ersättningsreglerna är exempelvis 

lufttransportörens ekonomiska situation, försäkringsmöjligheter, definitionen av begrepp och 

uttryck i aktuella regler etc. Tolkningen av ersättningsreglerna för förseningar och inställelser 

i flygtrafiken kompliceras ännu mer när reglerna tolkas olika mellan olika länder, trots att 

samma regler gäller EU-länderna emellan.  

 

1.2 Problemformulering 
Hur tolkas och tillämpas reglerna för lufttransportörens ersättningsansvar för försenat och 

inställt flyg vid personbefordran enligt gällande regelverk och vad omfattar den ersättningen? 

Hur bör dessa regler tolkas och vad bör ersättningen omfatta? Finns det skäl att revidera 

någon av reglerna för lufttransportörens ersättningsansvar för förenat och inställt flyg? Om ja, 

på vilket sätt? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att konstatera hur reglerna om lufttransportörens 

ersättningsansvar för försenade och inställda flyg vid personbefordran tolkas och tillämpas 

samt vad ersättningen innefattar. Ett delsyfte är att framlägga en utredning om vilken 

lagstiftning som är aktuell, innebörden av vissa begrepp, transportörens ansvar för inställda 

och försenade flyg, kompensationen och dess omfattning samt övriga relevanta aspekter. 

Vidare är avsikten med uppsatsen även att fastställa hur reglerna om lufttransportörens 

ersättningsansvar för försenade och inställda flyg bör tolkas och vad som passagerare av 

sådana flyg bör ersättas för. Ändamålet är även att undersöka huruvida det finns anledning att 

revidera någon aktuell regel och i sådant fall på vilket sätt. 

 

1.4 Metod 
Denna uppsats grundas delvis på en traditionell juridisk metod, dvs. att lagar, förarbeten, 

förordningar, konventioner, rättspraxis och doktrin undersöks och analyseras. Både svensk 

rättspraxis och rättspraxis från EU-domstolen behandlas och jämförelser däremellan görs, 

enär ämnet ifråga har starka kopplingar till EU-rätten och Konvention om vissa enhetliga 

regler för internationella lufttransporter, tecknad i Montreal den 28 maj 1999. Svensk 

rättspraxis används från underrättsinstanserna dvs. TR, och HovR på grund av avsaknad av 

rättspraxis från HD. Även rättspraxis från ARN kommer att användas, i illustrativt syfte. I 

                                                           
6
 En noggrannare förklaring av beviskrav finns i avsnitt 4.3.1. 
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uppsatsen beaktas både svensk och utländsk doktrin. Endast den utländska doktrinen som är 

på engelska och tyska kommer att behandlas. Till den del det är till hjälp för att svara på 

frågeställningen dras även vissa paralleller till förseningar och inställelser av andra 

transportmedel för personbefordran än flyg. Den första delen av uppsatsen bygger således på 

denna metod med ett de lege lata perspektiv.  

   Den första delen används därefter i den analyserande delen av uppsatsen, för att konstatera 

hur de aktuella ersättningsreglerna lämpligen bör tolkas ur ett de lege ferenda perspektiv och 

om någon regel möjligtvis behöver revideras. Under diskussionen hur reglerna bör tolkas tas 

hänsyn till dessas syfte och ändamål, men även andra faktorer som jag finner vara av 

betydelse används, för att komma fram till hur en rättvis tolkning av ersättningsreglerna bör 

vara. I övrigt skrivs den analyserande delen även med beaktande av vissa ekonomiska 

aspekter och försäkringsmöjligheter. Den största vikten ligger dock på juridiken.  

 

1.5 Avgränsning 

I denna uppsats behandlas inte flygresenärens rätt till kompensation för försenat bagage och 

gods, utan endast kompensation för försenad personbefordran till följd av ett försenat/inställt 

flyg. Uppsatsen behandlar inte heller det horisontella förhållandet dvs. förhållandet 

näringsidkare emellan, utan endast det vertikala förhållandet (konsument – transportör). 

Vidare behandlas inte i denna uppsats arrangörens ersättningsansvar vid paketresor gentemot 

resenären, utan endast lufttransportörens ersättningsansvar gentemot resenären. Det bör dock 

erinras om att konsumenter som köper paketresor inte har sämre rättigheter gentemot 

lufttransportören än vad konsumenter som köper reguljära flygbiljetter har.
7
  

   Vid en konventionstolkning kan de konventionsanslutna ländernas nationella rättsregler ha 

en viss inverkan på tolkningen av en viss konventionsregel.
8
 I denna uppsats görs inte några 

fördjupningar i andra länders rättssystem och rättsskipning vid konventionstolkningen. Även 

om vissa jämförelser med transportörens ersättningsansvar vid personbefordran med andra 

transportmedel än flyg görs, kommer inte någon djupare utredning att göras av detta. 

 

1.6 Disposition 

Nästföljande kapitel är tänkt att bekanta läsaren med den lagstiftning som är aktuell för att 

besvara problemformuleringen. Det tredje kapitlet redogör för begreppen försening, inställelse 

och normaltid. Transportörens ersättningsansvar och undantag från sådant ansvar vid inställda 

och försenade flyg behandlas i kapitel fyra. Några av de följdfrågor som är särskilt intressanta 

att få svar på i samband med inställda eller försenade flyg är om passagerare har rätt till 

kompensation, vilka skador som kan uppstå och vilka skador som ersätts. Dessa frågor 

behandlas i kapitel fem. Kompensationens storlek behandlas i det sjätte kapitlet. Övriga 

beaktanden av betydelse för ersättningens fastställande, såsom analogitillämpning av 

konsumenttjänstlagen (1985:716), försäkrings- och ekonomiska aspekter behandlas i kapitel 

sju. Det åttonde kapitlet är en analys av det som återgivits i de tidigare kapitlen. Kapitel nio är 

en slutsats av den uppställda problemformuleringen. Allra sist i uppsatsen finns tio bilagor 

                                                           
7
 Se 18 § Lag (1992:1672) om paketresor, som stadgar att skador som regleras av bland annat Lagen (2010:510) 

om lufttransporter ersätts enligt den lagen istället. 
8
 Läs mer om detta i avsnitt 2.2.2. 



7 
 

som innehåller de mest relevanta artiklarna ur de olika regelverk som används. För en lättare 

förståelse av texten rekommenderar jag läsaren att läsa vad som står i de bilagor, som finns 

efter källförteckningen i uppsatsen, när det i uppsatsen hänvisas till exempelvis en viktig 

artikel i ett visst regelverk.    
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2. Lufttransportlagstiftningen för personbefordran 
Lufttransporter med personbefordran sker till stor del mellan olika länder, varför den 

nationella lufttransporträtten angående personbefordran är kopplad till den internationella 

lufttransporträtten.
9
 I det följande kommer den internationella anknytningen till den 

nationella rätten i samband med personbefordran att förklaras närmare. 

   Enligt 1 kap. 1 § 1 st. Lag (2010:500) om lufttransporter framgår det att lagen endast är 

tillämplig i det fall något annat inte framgår av EU-förordningar. EU-rätten har i större 

utsträckning blivit den viktigaste rättskällan till luftfartsrätten samtidigt som den svenska 

lagstiftningen på området har fått mindre betydelse.
10

 En EU-förordning som är särskilt viktig 

när det gäller flygpassagerarnas rätt till kompensation respektive flygbolagens rätt att åberopa 

extraordinära omständigheter som ansvarsbefrielse, vid inställda och försenade flyg, är 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om 

fastställande om gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid 

nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av 

förordning (EEG) nr 295/91. Förordningen är allmänt giltig och direkt tillämplig i varje 

medlemsstat i EU, enligt art. 288 st. 2 EUF. 

   Eftersom, som redan påpekats, lufttransport av passagerare till stora delar sker mellan olika 

länder, har flera länder sedan lång tid tillbaka försökt att skapa gemensamma regler för att 

motarbeta en alltför stor rättsolikhet, varför en rad internationella konventioner har kommit att 

påverka lufträtten genom åren.
11

 När det gäller personbefordran är idag 

Montrealkonventionen
12

 av främsta intresse.
13

 Den är tillämplig i svensk rätt genom 9 kap. 

LuftL, som reglerar ansvar för skador som uppstår genom luftfart. Montrealkonventionen är i 

första hand tänkt att gälla endast för internationella flygningar, dock gäller den i Sverige även 

för inrikes flygningar, enligt 9 kap. LuftL. Konventionen har införlivats i EU-rätten.
14

 Det har 

gjorts en del ändringar genom åren i 9 kap. LuftL. Dessa ändringar har resulterat i ett 

förbättrat ersättningsrättsligt skydd för passagerare bland annat genom bestämmelser om att 

transportören alltid måste ha en ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador som uppstår 

till följd av exempelvis ett inställt eller försenat flyg.
15

 

   Bestämmelserna i förordningen (EG) nr 261/2004 är till stora delar tvingande till 

passagerarens fördel, vilket framgår utav art. 15.1 i förordningen. Montrealkonventionens 

bestämmelser är likaså mestadels tvingande, enligt art. 25 i konventionen. De tvingande 

reglerna är främst inriktade på transportörens ansvar.
16

 

   Avseende förhållandet med de länder som endast tillträtt Konventionen rörande 

fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationella luftbefordran, 

                                                           
9
 Gorton Lars (2003), Transporträtt: en översikt, Norstedts Juridik AB, upplaga 2, s. 28-29. 

10
 Prop. 2009/10:95 s. 129. 

11
 Gorton, s. 28-29. 

12
 Läs mer om Montrealkonventionen i avsnitt 2.2. 

13
 Gorton, s. 118.  

14
 Hellner Jan, Hager Richard, Persson H. Amina (2010), Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, 1 häftet, Norstedts 

Juridik AB, upplaga 5, s. 197. 
15

 Prop. 2009/10:95, Luftfartens lagar, s. 177-178. Angående ansvarsförsäkring läs mer i avsnitt 8.2. 
16

 Gorton, s. 29.  
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undertecknad i Warszawa den 12 oktober 1929
17

 gäller, istället för 9 kap. LuftL, Lagen 

(1937:73) om befordran med luftfartyg, som i alla andra sammanhang är upphävd.
18

  

 

2.1 Förordning (EG) nr 261/2004 
De fria gränserna och den kraftiga tillväxten av resandet har inte alltid löpt parallellt med 

utvecklingen av passagerarnas rättigheter och konsumentskyddet. Passagerarna har inte sällan 

hamnat i problematiska situationer och drabbats av förseningar och inställelser av flyg. Mot 

denna bakgrund har EU infört förordning (EG) nr 261/2004.
19

 I skälen till förordningen anges 

att antalet nekade ombordstigningar samt antalet passagerare som drabbas av försenade och 

inställda flyg ansågs vara för stor.
20

 Genom skapandet av förordningen ville lagstiftaren 

minska denna problematik.
21

 Att passagerare skulle få ett omfattande skydd och att allmänna 

konsumentskyddskrav beaktades i sin helhet var av främsta vikt.
22

 Genom förordningen har 

passagerarna som huvudregel rätt till kompensation vid inställda flyg och rätt till assistans i 

form av ombokning, återbetalning samt service vid inställda och försenade flyg.
23

 Trots 

förordningens goda syften har den varit föremål för en del kritik, bland annat anser 

Haanappel att förordningen (EG) nr 261/2004 är klumpig och att den överreglerar inställda 

och försenade flyg.
24

 

   Förordningen (EG) nr 261/2004 är tillämplig för resenärer som flyger med ett motordrivet 

flygplan från ett flygfält stationerat inom en medlemsstats gränser samt, under vissa 

förutsättningar, även för resenärer som flyger från ett flygfält stationerat i en tredje stat till ett 

flygfält placerad inom ett medlemslands gränser, enligt art. 3.1 a och 3.4 i förordningen.
25

 

Alla flygbolag som erbjuder transporttjänster av sådant slag som anges i art. 3.1 och 3.2 

omfattas av förordningens regler.
26

 Den är däremot inte tillämplig för resenärer som reser 

kostnadsfritt eller till ett sänkt biljettpris som inte på något sätt är tillgängligt för allmänheten. 

Förordningen är dock tillämplig i de fall där de billiga/kostnadsfria biljetterna har avgetts 

genom bonussystem eller affärsmässiga program.
27

  

   Tillämpligheten av förordningens regler om kompensation ifrågasattes i rättsfallet C-344/04, 

i vilket EUD fastslog att det endast är tillåtet att bortse från de åtgärder som stadgas i art. 5, 6 

och 7, när dessa skulle strida mot proportionalitetsprincipen, vilket de inte gjorde. 

Proportionalitetsprincipen betyder ”att skyldigheter inte får åläggas utöver vad som är 

absolut nödvändigt för att uppnå syftet med en reglering”
28

. Sökandenas argument i fallet om 

att flygbolagens finansiella kostnader, på grund av de i förordningen stadgade åtgärderna, var 

                                                           
17

 Warszawakonventionen är den konvention som gällde före Montrealkonventionens tillkomst. Läs mer om 

detta i avsnitt 2.2. 
18

 Prop. 2009/10:95 s. 180.  
19

 Johansson, An outline of transport law, s. 152. 
20

 Skäl nr 3 förordning (EG) nr 261/2004.  
21

 Skäl nr 12 förordning (EG) nr 261/2004.  
22

 Skäl nr. 1 förordning (EG) nr 261/2004. 
23

 Johansson, An outline of transport law, s. 179. Se även art. 5.1, 8 och 9 förordning (EG) nr 261/2004. 
24

 Haanappel P.P.C., The New EU Denied Boarding Compensation Regulation of 2004, Zeitschrift für Luft- und 

Weltraumrecht, 54. Jahrgang 2005, Carl Heymanns Verlag, s. 28. 
25

 Se bilaga 2. 
26

 Art. 3.5 förordning (EG) nr 261/2004.  
27

 Art. 3.3 förordning (EG) nr 261/2004. 
28

 Allgårdh Olof och Norberg Sven (2004), EU och EG-rätten: En handbok och lärobok om EU och i EG-rätt, 

Norstedts Juridik AB, upplaga 4:2, s. 98. 
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oproportionerliga med syftet med förordningen dvs. syftet att stärka konsumentskyddet ansågs 

inte vara styrkt i fallet. Dessutom fastställde EUD att flygbolagens kostnader minskas eller 

helt undanröjs genom att dessa regressvis återkrävs av tredje man.
29

 I samma rättsfall 

konstaterade EUD att motsvarande reglering som art. 6
30

 i förordningen (EG) nr 261/2004 

inte finns i Montrealkonventionen och att förordningens regler även i övrigt inte står i strid 

med konventionen, varför förordningen således inte är ogiltig. EUD konstaterade även att 

artiklarna 5 och 6 i förordningen inte är tvetydiga med tanke på skälen 14 och 15 i ingressen 

till förordningen, eftersom dessa skäl inte kan åberopas som grund för undantag från 

huvudregeln. EUD erkände dock att det finns tvetydighet mellan skälen i förordningen och 

reglerna i artiklarna 5 och 6, men att tvetydigheten inte medför att artiklarna blir 

självmotsägande, varför förordningen även på grund härav ansågs tillämplig.  

   Även rättsfallet C-173/07 avsåg en tvist om förordningens tillämplighet. Bland annat var det 

oklart huruvida begreppet flygning avsåg en tur- och retur resa eller endast flygning åt ett håll 

i den mening som avses enligt art. 3.1 a i förordningen. EUD konstaterade i fallet att en sådan 

tolkning som att en tur- och returresa anses som en enda flygning inte skulle gynna 

konsumenterna och därmed strida mot förordningens syfte, varför begreppet flygning ansågs 

endast avse flygning i en riktning. Missgynnandet skulle ske genom att resenärer endast skulle 

kunna få kompensation för skada på grund av en försening/inställelse av flyget i en riktning 

och inte i båda riktningar, om en försening/inställelse skulle ske i båda riktningar, eftersom 

förordningen endast tillåter att kompensation utges en gång per skada och flygning. Det 

faktum att flera flygningar omfattas av en enda bokning har ingen betydelse för vad som avses 

med en flygning, enligt domstolen. En jämförelse med Montrealkonventionens 

tillämpningsbestämmelser prövades i målet, dock utan resultat. EUD fastställde att 

Montrealkonventionen visserligen är en del av gemenskapernas rättsordning och att den har 

företräde framför gemenskapernas sekundärrättsakter enligt art. 216.2 EUF, men att den inte 

är av vikt när det gäller fastställandet av definitionen av begreppet ”flygning” i förordningen 

(EG) nr 261/2004. Detta eftersom begreppet flygning inte uttryckligen anges i 

Montrealkonventionen. Istället används uttrycket ”en enda transport” i art. 1.2 och 1.3 i 

konventionen. EUD konstaterade därmed att i det fall detta uttryck omfattar flera flygningar 

är det snarare att jämställa med begreppet resa än begreppet flygning. Enligt domstolen 

ansågs inte en resa kunna jämställas med en flygning enligt förordningen, eftersom en resa 

kan innefatta flera flygningar, vilket enligt EUD framgår av ordalydelsen i art. 8.1 och art. 2 h 

i förordningen
31

. 

 

2.2 Montrealkonventionen 

Montrealkonventionen har sitt ursprung i den tidigare Warszawakonventionen från 1929, som 

reglerade bland annat transportörens ansvar vid internationell luftbefordran. Sverige tillträdde 

Warszawakonventionen 1937. Konventionen omarbetades ett antal gånger genom åren. Alla 

ändringar blev dock inte gällande. I samband med ändringar på 1950-talet och framåt började 

                                                           
29

 Denna bestämmelse återfinns i art. 13 i förordningen (EG) nr 261/2004, och syftar på de fall då någon annan 

dvs. tredje man, har orsakat förseningen eller inställelsen, vilket har lett till att flygbolaget var tvunget att 

kompensera passagerare av det inställda eller försenade flyget. 
30

 Se bilaga 2. 
31

 Se bilaga2. 
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regelverket istället benämnas för Warszawasystemet.
32

 Organisationen International Civil 

Aviation Organization igångsatte i Montreal år 1994 en större omarbetning av 

Warszawasystemet, främst för att modernisera och stabilisera systemet. Organisationens 

initiativ resulterade i en konferens som ägde rum den 10-28 maj 1999 i Montreal, varvid 

Montrealkonventionen uppkom. Redan den dagen då Montrealkonventionen slöts 

undertecknades den utav 52 stater, bland annat utav alla dåvarande EG-medlemsstater.
33

 

Sedan hösten 2009 är 152 stater förbundna till konventionen.
34

 Enligt art. 55 i 

Montrealkonventionen stadgas att den konventionen har företräde framför reglerna från 

Warszawasystemet. Den största förändringen som Montrealkonventionen medförde var att 

fokus inte längre låg på transportörens skydd utan istället på konsumentskyddet.
35

 

   Montrealkonventionen är tillämplig på alla internationella lufttransporter med luftfartyg mot 

eller utan vederlag. För att lufttransporten ska anses vara en internationell sådan krävs det att 

transporten sker mellan minst två stater där minst en av dem är ansluten till 

Montrealkonventionen.
36

 Den är likväl tillämplig i de fall då transporten ombesörjs av något 

annat lufttrafikföretag än det som konsumenten har avtalat med om lufttransporten.
37

 Vidare 

krävs det att transportavtalet
38

 inte är ogiltigt eller behäftat med fel för att konventionen ska 

vara tillämplig.
39

 Vissa flygbolags information på Internet till blivande resenärer, om vad som 

gäller vid försenade och inställda flyg, kan dock uppfattas som att Montrealkonventionen inte 

är tillämplig i sådana situationer, trots att alla tillämpningskriterier är uppfyllda. Visserligen är 

det kontroversiellt huruvida Montrealkonventionen är tillämplig för inställda flyg men den är 

däremot tillämplig vid försenade flyg. Exempelvis informeras resenärer endast om att 

förordning (EG) 261/2004 är tillämplig.
40 

Detta beror säkerligen på att Montrealkonventionen 

inte innehåller någon skyldighet för transportören att underrätta resenärerna om deras 

rättigheter. En sådan skyldighet finns dock enligt förordningen.
41

 

 

2.2.1 Transportavtalets betydelse  

Om en passagerare har rätt till kompensation enligt Montrealkonventionen eller ej, beror 

delvis på om det finns ett giltigt transportavtal, se avsnitt 2.2. Om det föreligger ett 

transportavtal avgör varje land för sig enligt den nationella rätten.
42

 Avtalet mellan 

passageraren och transportören vid personbefordran är, utifrån svensk rätt men även utifrån 

hela den nordiska rätten, ett konsensualavtal.
43

 Parterna kan alltså bli avtalsbundna 

                                                           
32

 Prop. 2009/10:95 s. 140-141. 
33

 Reuschle Fabian (2005), Montrealer Übereinkommen – Kommentar, De Gruyter Rechtswissenschaften 

Verlags-GmbH, 1 Auflage, s. 19-20. 
34

 Prop. 2009/10:95 s. 140.    
35

 Diederiks-Verschor, I.H.Ph (2006), An introduction to air law, Kluwer Law International, 8 edition, s. 173. 
36

 Art. 1.1 och 1.2 Montrealkonventionen. 
37

 Art. 1.4 Montrealkonventionen. 
38

 Läs mer om transportavtalet i avsnitt 2.2.1. 
39

 Reuschle, s. 38.  
40

 http://www.sas.se/sv/Allt-om-resan/Efter-resan/Forsenade-eller-installda-flygningar/, hämtad 2010-11-29 kl. 

09:55. 
41

 Se art. 14 i förordningen (EG) nr 261/2004. 
42

 Diederiks-Verschor, s. 107. 
43

 Johansson, An outline of transport law, s. 154. Angående konsensualavtal se 1 kap. Lagen (1915:218) om 

avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.  

http://www.sas.se/sv/Allt-om-resan/Efter-resan/Forsenade-eller-installda-flygningar/
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sinsemellan redan innan någon biljett har hunnit utfärdas.
44

 Passagerarens flygbiljett är ett 

bevis på detta avtal och även ett bevis på vilka kontraktsvillkor som gäller. Flygbiljetten avgör 

således inte om det föreligger ett transportavtal i svensk rätt, däremot kan situationen vara det 

omvända i andra rättssystem.
 45

  

 

2.2.2 Tolkningen av Montrealkonventionen 

Det som skiljer en konventionstolkning från tolkningen av nationella lagar är unifieringssyftet 

dvs. syftet att tolkningen ska baseras helt på allmänna internationella rättsprinciper utanför en 

nationell rättsordning.
46

 Ett problem som således uppstår i samband med tolkningen av 

Montrealkonventionens bestämmelser är att bedöma hur stor hänsyn som måste tas till 

unifieringssyftet. Det faktum att en konvention i viss mån är något oklart skriven, såsom 

exempelvis Montrealkonventionen, samtidigt som medlemsländernas nationella rättsregler 

skiljer sig åt underlättar inte tolkningen av bestämmelserna.
47

 Exempelvis reglerar 

konventionen, enligt dess ordalydelse endast förseningar av passagerare, varför det uppstår 

oklarheter vad som faktiskt gäller vid inställda flyg. Konventionen kan tolkas med en 

nationalistisk metod eller en internationell metod, dock finns det även ett tredje sätt att tolka 

den på. Det tredje sättet, som även anses vara det mest optimala, är att tolka den med en 

blandning av nationella och internationella element.
48

 Grönfors rekommenderade att 

nationella lagförarbeten skulle användas med stor försiktighet vid tolkningen av en 

konventionsregel, enär lagförarbeten har olika värde som rättskälla i olika rättssystem. I första 

hand bör, ansåg han, den aktuella regelns funktion analyseras och även dess koppling till 

övriga bestämmelser i konventionen.
49

 Sisula-Tulokas är i viss mån något skeptisk till 

unifieringssyftet och anser att harmonisering av regler endast fungerar upp till en viss nivå.
50

  

   Att tolkningen av Montrealkonventionens bestämmelser är något komplicerad visas inte 

minst genom hovrättsfallet T 3050-10
51

. I fallet kom HovR fram till att konventionens 

bestämmelser om ersättning vid försening av passagerare inte innefattade en icke-prestation 

och att konventionen därmed inte var tillämplig i fallet. Som grund för detta hänvisade HovR 

till unifieringssyftet och konventionens utländska doktrin men även till nationell doktrin och 

rättspraxis. Som nationell rättspraxis åberopades RH 1989:45, ett äldre rättsfall som grundas 

på Warszawakonventionen. I fallet konstaterade HovR att begreppet dröjsmål tolkas i Sverige 

på det viset att det innefattar både en försening med prestation såsom med en icke-prestation, 

men att begreppet försening i konventionstexten, enligt lagstiftarens syfte vid stiftandet av 

Warszawakonventionen, inte innefattar en icke-prestation och att detta syfte måste följas. 

HovR påpekade även att det ska mycket till för att tolka konventionstexten annorlunda än vad 

lagstiftaren har fastställt. Till skillnad från HovR ansåg KO i avgörandet T 3050-10 att 

Montrealkonventionen är tillämplig i det aktuella fallet, eftersom konventionen är en del av 

                                                           
44

 Beijer Anders (1995), Passagerarbefordringsrätt – En nordisk översikt, Juristförlaget, s. 36.   
45

 Johansson, An outline of transport law, s. 157.  
46

 Grönfors, Kurt, Om konventionstolkning: Några reflektioner med anledning av en festskrift, SvJT 1957 s. 18. 
47

 Grönfors, Om konventionstolkning (generellt sett), s. 18. Se mer om allmän konventionstolkning: Sisula-

Tulokas Lena (1985), Dröjsmålsskador vid passagerartransport, Finlands Juristförbunds Förlags AB, s. 22-23.  
48

 Grönfors, Om konventionstolkning, s. 18. Se även Sisula-Tulokas, s. 22-23. 
49

 Grönfors, Om konventionstolkning, s. 20.  
50

 Sisula-Tulokas, s. 23. 
51

 Fallet har ännu inte avgjorts slutligt. Sakomständigheterna i fallet finns beskrivna i avsnitt 3.2.  
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gemenskapsrätten, enligt bland annat rättsfallet C-173/07 och ska därför tolkas i 

överensstämmelse med primärrätten, i vilken bland annat likabehandlingsprincipen
52

 ingår, 

enligt de förenade rättsfallen C-402/07 och C-432/07. Enligt den principen är art. 19 i 

Montrealkonventionen även tillämplig på en icke-prestation, ansåg KO. Vidare förklarade 

denne att om HovR skulle anses ha gjort rätt så skulle det leda till att EU har implementerat 

ett regelverk som inte är likabehandlande. Dessutom ska, enligt KO, den tolkning väljas som 

stämmer överrens med det aktuella regelverkets ändamål. KO ansåg således inte att 

domstolens tolkning var förenlig med detta ändamål.  

 

  

                                                           
52

 Se förklaringen av likabehandlingsprincipen i avsnitt 5.1. 



14 
 

3. Begrepp 
Härnäst presenteras rådande uppfattningar av begreppen försening, inställelse och normaltid 

och deras innebörd som är av direkt eller indirekt betydelse för flygpassagerares rätt till 

kompensation enligt förordningen (EG) nr 261/2004 och ersättning enligt 

Montrealkonventionen respektive flygtransportörers rätt till ansvarsbefrielse enligt dessa 

regelverk.  

 

3.1 Försening  

Vid personbefordran anses en försening generellt sett föreligga när passagerare inte 

ankommer till den avtalade bestämmelseorten inom den avtalade tiden. Oftast är dock en 

passagerares situation sådan att någon avtalad tid för ankomsten inte finns, eftersom de 

tidtabeller som transportörer tillhandahåller sina passagerare endast är att anses som riktlinjer 

och inte som garanterade avgångs- och ankomsttider. I de fall inga tider är avtalade anses 

transportfristen sträcka sig så långt som det är rimligt med tanke på omständigheterna i det 

enskilda fallet. Sådana omständigheter kan vara exempelvis transportsträckans längd, 

marknadsföringsuppgifter och pris.
53

 Transportfristen måste således vara skälig. Följs inte 

denna frist torde en försening anses vara uppkommen.  

   Inom den skandinaviska och angloamerikanska rätten tolkas begreppet försening ganska 

brett, enär det inte endast inbegriper det faktum att en avtalspart är försenad med sin 

prestation enligt avtalet utan även det faktum att prestationen ifråga inte sker alls.
54

 Inom 

kontinentalrätten skiljer sig dock tolkningen av begreppet försening på det viset att en icke-

prestation inte ingår i den tolkningen. Detta betyder att begreppet försening avskiljs från 

begreppet inställelse och från en icke-prestation.
55

 Haanappel och Schmid är exempelvis av 

den uppfattningen.
56

 I avgörandet T 3050-10 konstaterade HovR, såsom redan påpekats i 

avsnitt 2.2.2, att begreppet försening enligt art. 19
57

 Montrealkonventionen inte kan inbegripa 

en icke-prestation på grund av att hänsyn måste tas till unifieringssyftet. I motsats till HovR 

ansåg KO att, eftersom art. 19 Montrealkonventionen knyter förseningen till passagerarna och 

inte till transportmedlet borde, vid tolkningen av den regeln, fokus ligga på huruvida 

fullgörelse av den avtalade prestationen är försenad eller inte. Enligt KO blir den avtalade 

prestationen försenad både vid försenade och inställda flyg. Även ARN har ansett att 

begreppet försening i art. 19 Montrealkonventionen innefattar en icke-prestation.
58

 

Uppfattningen att artikeln inte innefattar en icke-prestation härrör från förhandlingarna inför 

stiftandet av Warszawakonventionen där det konstaterades att det inte fanns något intresse av 

att artikeln innefattade även en icke-prestation.
59

 

                                                           
53

 Johansson, An outline of transport law, s. 173. 
54

 Johansson, An outline of transport law, s. 172. Se även Sisula-Tulokas, s. 145. 
55

 Johansson, s. 172. 
56

 Haanappel, s. 26-27. Schmid Ronald, Die Verordnung (EG) nr 261/2004 – Europäischer Verbraucherschutz 

mit Nachbesserungsbedarf, Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht, 54. Jahrgang 2005, Carl Heymanns Verlag, 

s. 376. 
57

 Se bilaga 3. 
58

 ARN 2008-8537, från 2009-08-27. 
59

 Sisula-Tulokas, s. 148. 
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   I de förenade rättsfallen C-402/07 och C-432/07 klargjorde EUD hur begreppet försening 

ska tolkas utifrån förordningen (EG) nr 261/2004. Domstolen konstaterade att huruvida en 

flygning är försenad eller ej bedöms utifrån den tidtabellsenliga avgångstiden. Vidare fastslog 

EUD i fallen att en förutsättning för att en tidtabellsenlig avgångstid förekommer är att 

faktorer som inverkar på flygningen inte har förändrats efter avgångstiden. För att en 

flygning
60

 ska anses försenad enligt art. 6
61

 i förordningen (EG) nr 261/2004 krävs det 

följaktligen att den genomförs i överensstämmelse med den ursprungliga planeringen och att 

den verkliga avgångstiden är senare än den tidtabellsenliga avgångstiden, konstaterade 

domstolen. Genom att tolka art. 6 i enlighet med skäl 15
62

 i förordningen kunde EUD i de 

förenade rättsfallen även fastställa att en kraftig försening är uppkommen när förseningen har 

varat tre timmar eller mer. EUD påpekade även att det faktum att en försenad flygning är 

försenad under en längre tid eller är kraftigt försenad medför inte att det istället ska anses vara 

ett inställt flyg.   

   Även vid tolkningen av begreppet försening i art. 19 Montrealkonventionen gäller som 

utgångspunkt den generella tolkningen av begreppet, som beskrivits ovan.
63

 Schmid är av 

uppfattningen att avgångstidpunkten endast är avgörande för tolkningen av begreppet inom 

förordningens (EG) nr 261/2004 gränser och inte inom Montrealkonventionens. Försening 

enligt art. 19 Montrealkonventionen grundas enligt honom endast på den försenade 

ankomsten på destinationsstället oberoende av när flygplanet lyfte.
64

 Reuschle anser däremot 

att vid tolkningen av denna bestämmelse är inte den avgörande tidpunkten när passageraren 

landar på destinationsstället, istället är avgångstidpunkten det avgörande för huruvida 

försening föreligger.
65

 Han anser även att en försening är förhanden, endast när ett flyg har 

hamnat i dröjsmål eller blivit inställt och där orsaken till det baseras på tekniska skäl, men där 

flygningen ändock slutförs av transportören och dessutom med samma flygnummer som det 

ursprungliga. Dröjsmålet eller inställelsen får, enligt Reuschle, inte medföra att en ombokning 

sker eller rättare sagt att flygbiljetten ändras, för att försening ska föreligga i enlighet med art. 

19 Montrealkonventionen. KO ansåg dock i avgörandet T 3050-10 att på grund av att 

flygbolaget erbjöd ombokningar till alla passagerare de närmaste tre dygnen efter inställelsen 

var rekvisitet försening i den mening som avses i art. 19 Montrealkonventionen uppfyllt. 

Avtalsmässigt anser Reuschle att transportören har fullgjort sin prestation enligt avtalet med 

resenären, även om något försenat, så länge förseningen inte sträckt sig så långt som till en 

dag och därmed lett till en annan prestation än den avtalade.
66 

 

 

3.1.1 Subjektivt eller objektivt begrepp? 

Att avgöra exakt när ett dröjsmål är att klassas som en försening i enlighet med art. 19 

Montrealkonventionen kan leda till vissa svårigheter. Det finns nämligen skiljaktiga meningar 

på den internationella zonen huruvida begreppet försening är ett subjektivt begrepp eller 

                                                           
60

 I mål C-173/07 slog EUD fast att en flygning enligt förordningen är en lufttransport genomförd av ett 

lufttrafikföretag som bestämmer dess färdväg. Färdvägen framgår av transportörens i förväg bestämda planering. 
61

 Se bilaga 2. 
62

 Se bilaga 1. 
63

 Reuschle, s. 235. 
64

 Schmid, s. 374. 
65

 Reuschle, s. 235. 
66

 Reuschle, s. 237. 
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objektivt sådant. Huruvida det är av det ena eller det andra är av betydelse för fastställandet av 

den skäliga transportfristen och därmed även för avgörandet när förseningen uppkommer.
67

 

Om begreppet försening sätts i förhållandet till faktorer som beror på transportörens 

respektive resenärens förväntningar och föreställningar, kommer begreppet att ges en starkt 

subjektiv innebörd.
 68

 Detta är vanligt inom den franska rättsskipningen där det ofta ställs 

frågor om det var möjligt för transportören att genomföra sin avtalsprestation snabbare och 

om den har utförts med den omsorg som förväntades av transportören. Den subjektiva 

innebörden leder till att det är käranden som får bevisbördan för att försening föreligger, 

vilket anses strida mot art. 19 Montrealkonventionen.
69

 Enligt Grönfors är inte det subjektiva 

begreppet att föredra, istället bör det objektiva begreppet användas, för vilket en särskild 

faktor är av betydelse och som begreppet kan sättas i relation med, nämligen normaltiden
70

 för 

den aktuella transporten.
71

 Reuschle sluter sig till samma uppfattning som Grönfors gjorde 

och anser således att, mot bakgrund av regelns ändamål, ska transportfristen och begreppet 

försening tolkas objektivt.
72

  

 

3.2 Inställelse 
EU anses hålla isär begreppet inställelse, inom lufttransporten, från begreppet försening.

73
 

Enligt art. 2 p. l i förordningen (EG) nr 261/2004 definieras inställd flygning såsom: ”en 

flygning som inte genomförs trots att den i förväg planerats och på vilken minst en plats 

reserverats”. EUD har i de förenade rättsfallen C-402/07 och C-432/07 konstaterat att denna 

definition skiljer sig från försenad flygning på det viset att en inställd flygning som planerats i 

förväg inte utförs. Den ursprungliga planeringen följs alltså inte vid en inställd flygning. 

Vidare nämnde EUD i fallen att faktorer såsom att passagerarna blir meddelade på flygplatsen 

att flyget är inställt eller försenat, att de får tillbaka sitt bagage, får nya boardingkort etc. inte 

påverkar bedömningen varken av tolkningen av begreppet inställelse eller av begreppet 

försening i förordningen. På samma sätt är inte heller det faktum att 

passagerarsammansättningen inte överensstämmer med den grupp av passagerare som 

transporteras senare avgörande för den bedömningen, konstaterade EUD i de förenade 

rättsfallen C-402/07 och C-432/07.  

   Haanappel anser att förordningen (EG) nr 261/2004 inte åtskiljer inställda och försenade 

flyg på ett klart sätt.
74

 Han anser att en icke-prestation endast kan uppstå vid ett inställt flyg 

och att Montrealkonventionen inte behandlar icke-prestationer, varför den inte heller 

behandlar situationer på grund av inställda flyg. Sådana regleras istället av den nationella 

rätten.
75

 Haanappel är av den åsikten att inställda flyg och även försenade sådana är på grund 

av tekniska och meteorologiska orsaker oundvikliga, varför art. 5 i förordningen endast är till 

för att förhindra att dåliga affärsmetoder blir vanliga. Med dåliga affärsmetoder avses det 
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faktum att flygbolagen ställer in flyg med kort varsel på grund av för få reservationer.
76

 Även 

Führich anser stor skillnad föreligga mellan ett inställt flyg enligt art. 5 i förordningen och ett 

försenat flyg enligt art. 6 i förordningen och hävdar därmed att en inställelse är endast en 

oåterkallelig sådan eller en väldigt stor försening som är att likställa med en inställelse.
77

  

   Ett avgörande, där frågan huruvida art. 19 Montrealkonventionen förutom förseningar även 

inbegriper inställelser ställdes på sin spets, är T 3050-10. HovR:s dom i fallet har inte vunnit 

laga kraft och prövningstillstånd från HD har meddelats. HD har dock inte avgjort fallet än. 

Fallet handlar om ett svenskt par vars flyg från Bryssel till Skavsta flygplats blev inställt på 

grund av sikt- och väderförhållanden och på grund av att systemet för en så kallad 

instrumentlandning inte fungerade på flygplatsen i Bryssel. Flygbolaget Ryanair underrättades 

en månad innan inställelsen att landningssystemet på flygplatsen i Bryssel inte fungerade. 

Makarna informerades om inställelsen fem minuter innan den planerade avgångstiden från 

Bryssel. Det i Bryssel inställda flygplanet landade istället på reservflygplatsen i Liege, där det 

tankades med bränsle för att fortsätta sedan vidare till Skavsta flygplats, där det anlände 

samma kväll. Ryanair, hade ingen personal på flygplatsen i Liege som kunde ombesörja att 

makarna kom hem med flygplanet från Liege. Dessutom höll pilotens tjänstgöringstid enligt 

flygbolagets strikta policy att rinna ut. Avståndet mellan Liege och Bryssel är drygt 80 km. 

Att ta sig från Bryssel till Liege tar ca 45 minuter via europavägen. Ryanair erbjöd istället 

makarna en ombokning tre dagar framåt, men eftersom makarna skulle jobba nästföljande 

dag, var erbjudandet oacceptabelt för dem, varför de tackade nej till ombokningen och 

bestämde att ta sig hem på egen hand. För att ta sig hem använde sig makarna av tåg, taxi och 

en hyrbil. Dessutom var de tvungna att ta buss till Skavsta flygplats efter att de kommit hem 

för att hämta sin bil där. Makarnas försäkringar täckte inte alla dessa extra kostnader, som 

sammanlagt uppgick till 1016 euro. Makarna krävde därför och kräver fortfarande både 

kompensation enligt förordningen och skadeersättning enligt Montrealkonventionen på grund 

av inställelsen. 

   I avgörandet T 3050-10 ansågs att Montrealkonventionen inte var tillämplig i fallet eftersom 

både TR och HovR inte ansåg art. 19 Montrealkonventionen omfatta inställda flygningar (Se 

avsnitt 3.1). Domstolarnas stöd för denna tolkning bygger delvis på rättsfallet RH 1989:45 

som baseras på Warszawakonventionens regler. Huruvida detta rättsfall verkligen har en 

prejudiciell betydelse för Montrealkonventionens bestämmelser kan diskuteras.  

 

3.3 Normaltid 
För att fastställa normaltiden ska, enligt Reuschle, hänsyn tas till den tid som har gått åt för 

”förnuftiga” resenärer att resa en viss sträcka med flyg. Dessutom ska även alla andra 

transportörers transporttid för den aktuella flyglinjen beaktas vid fastställandet av den 

genomsnittliga transporttiden dvs. normaltiden för den flyglinjen. Med en förnuftig resenär 

avses i detta sammanhang en resenär som, vid en internationell och lång flyglinje med många 

mellanlandningar, har planerat in förseningar i restiden. Vid beräkningen av normaltiden ska 

även transportörens färdplan, dennes pressmeddelanden, meteorologiska förhållanden och 
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övriga objektiva faktorer beaktas.
78

 Inom ramen för Montrealkonventionen varierar en normal 

transporttid beroende på om det är fråga om en flygning på en kort sträcka, en mellanlång 

sträcka eller en lång sträcka. På en kort flygsträcka finns det tidsmässigt en mycket lägre 

tolerans för tidsöverskridande (jämfört med den tidtabellsenliga tiden) än på en lång 

flygsträcka. Det har även utarbetats en speciell formel för att räkna ut med hur många minuter 

som transporttiden får överskrida den tidtabellsenliga transporttiden för att överskridelsen inte 

ska betraktas som en försening enligt art. 19 Montrealkonventionen. Den aktuella formeln ser 

ut på följande vis: Z x 0,2 + 20 = den tillåtna överskridna tiden i minuter. Z motsvarar den 

tidtabellsenliga transporttiden i minuter. Vid en planerad transporttid på 60 minuter får 

således resenärer acceptera en sen ankomst till destinationsstället med högst 32 minuter.
 79

  

   Reuschle anser att art. 19 men. 1 Montrealkonventionen har vissa toleransgränser till förmån 

för transportören och att således inte alla överträdelser av normaltransporttiden eller den 

avtalade transportfristen, om sådan har avtalats, leder till ett ansvar för transportören enligt 

den bestämmelsen. Hur långt toleransgränsen sträcker sig kan dock variera beroende på 

objektiva faktorer. Något som enligt Reuschle skulle kunna tala emot att art. 19 men. 1 

Montrealkonventionen endast omfattar större förseningar är en analogitillämpning av art. 6 

förordning (EG) nr 261/2004, enär lagstiftaren vid stiftandet av förordningen avsåg att den 

artikeln även skulle omfatta mindre förseningar, vilket framgår av förordningens titel samt 

skälen 2 och 20 i förordningen. I sådana fall skulle även internationella flygningar med en 

normal flygtid på 60 till 90 minuter omfattas av art. 19 Montrealkonventionen.
80

 

   Det är oklart exakt hur stor tidsöverskridelse som förordning (EG) nr 261/2004 tillåter 

generellt sett för att överskridelsen inte ska medföra någon kompensationsskyldighet i form 

av pengar för transportören. Enligt Reuschle torde denna tolerans vara mycket lägre än vad 

som följer enligt Montrealkonventionen.
81

 Vid en inställd inrikesflygning, tio minuter före 

den planerade avgångstiden, ansåg ARN i ett avgörande att det faktum, att resenären anlände 

till destinationsstället drygt två timmar senare än planerat, inte kunde medföra 

ersättningsansvar för transportören enligt förordningen.
82

 I ett annat avgörande
83

 ansåg ARN 

att även om den inställda flygningen inte medförde att passageraren ankom till 

destinationsstället försent, skulle kompensation utgå i enlighet med art. 5 och 7 i 

förordningen
84

. I fallet hade passageraren bokats om till ett flyg som avgick 4 timmar och 20 

minuter tidigare än ursprungligen planerat och som även anlände tidigare än planerat. 

Passageraren hade underrättats om den inställda flygningen drygt en vecka innan den 

ursprungliga avgångstiden.
85

 ARN:s avgöranden har visserligen ingen prejudiciell betydelse, 

men förtjänar att nämnas för förståelse av hur en tolkning av förordningens aktuella 

bestämmelser kan vara.  

 

                                                           
78

 Reuschle, s. 240. 
79

 Reuschle, s. 242. 
80

 Reuschle, s. 241. 
81

 Reuschle, s. 241. 
82

 ARN 2006-05-23; 2006-0535. 
83

 ARN 2005-12-06; 2005-2855. 
84

 Se bilaga 2. 
85

 ARN 2005-12-06; 2005-2855. Jfr art. 5.1 c. iii förordning (EG) nr 261/2204 (bilaga 2). 



19 
 

4. Transportörens ansvar vid inställda och försenade flyg 
I detta kapitel beskrivs först de lagstadgade villkoren för lufttransportörens 

ersättningsskyldighet och därefter dennes ersättningsansvar med en inledning om ansvaret 

generellt sett, angående fördröjda flyg. Sist i kapitlet redogörs för regler om transportörens 

ansvarsbefrielse och förutsättningarna för denna befrielse.  

 

4.1 Villkor för ersättningsskyldighet  
Endast på den grunden att det har fastställts att en försening eller inställelse av flyg har 

inträffat i en viss situation i enlighet med aktuellt regelverk, betyder det inte att den drabbade 

passageraren automatiskt har rätt till kompensation, utan det ställs vissa villkor för att 

transportören ifråga ska bli ersättningsskyldig. Exempelvis utgår ingen kompensation, enligt 

art. 5.1.c.i förordning (EG) nr 261/2004, om en resenär har meddelats minst två veckor innan 

den tidtabellsenliga avgångstiden att dennes resa har ställs in. Som senast kan flygbolaget 

ställa in en resa och undgå att betala kompensation, om det lämnar meddelande till resenären 

mindre än sju dagar innan resans planerade avgångstid och erbjuder resenären ombokning till 

ett annat flyg, enligt art. 5.1 c i förordningen. Detta under förutsättning att flygets avgångstid 

är högst en timme före den ursprungligen planerade avgångstiden samtidigt som ankomsten 

till destinationsstället är högst två timmar senare än den ursprungliga planerade ankomsttiden, 

enligt art. 5.1.c.iii i förordningen. Det är transportören som har bevisbörda för att denne har 

underrättat resenären om inställelsen och när detta har gjorts, enligt art. 5.4 i förordningen.  

   ARN har i ett avgörande ansett att det är tillräckligt att flygbolaget sänder ett meddelande 

till den e-postadress som passagerarna har lämnat till flygbolaget angående den ändrade 

flygtiden inom den tid som stadgas i förordningen för att flygbolaget ska undgå att betala 

kompensation.
86

 Eftersom förordningen inte uttryckligen stadgar att kompensation kan utgå 

vid försenade flyg, finns det inte heller några stadgade krav i förordningen som måste vara 

uppfyllda för att kompensation ska utgå vid förseningar. Enligt EUD:s praxis och med 

hänvisning till likabehandlingsprincipen kan kompensation utgå även vid förseningar genom 

en analogitillämpning av art. 5 i förordningen (EG) nr 261/2004, se avsnitt 5.1. I sådana fall 

ställs samma villkor för att kompensation ska utgå vid försenade flyg, enligt art. 5.1.c i 

förordningen, som vid inställda flyg.   

   När det istället gäller Montrealkonventionens bestämmelser om kompensation vid 

försening, finns det inga liknande uttryckta krav i konventionen som i förordning (EG) nr 

261/2004 för inställelser angående när exakt som kompensationsskyldigheten inträder för 

transportören.  

 

4.2 Ersättningsansvar 

Transportörens ansvar vid personbefordran är i allmänhet ”att transportera passagerare och 

deras resgods och bagage säkert till den rätta destinationen inom rimlig tid”
87

. Vid 

förseningar och inställelser av flyg blir transportörens tidsmässiga ansvar aktuellt. 

Transportörens ansvar är som huvudregel strikt och det är endast under vissa omständigheter 
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som transportören kan frigöra sig detta ansvar. Det är transportören som har bevisbördan för 

att han inte är ansvarig dvs. omvänd bevisbörda råder.
88

 Innan förordningens (EG) nr 

261/2004 och Montrealkonventionens tillkomst var det möjligt för transportören att friskriva 

sig i transportavtalet från ansvaret för dröjsmål.
89

 Numera är detta omöjligt genom uttryckliga 

bestämmelser i konventionen och förordningen.
90

  

   Transportörens ersättningsansvar vid försenade och inställda flyg regleras i art. 5 och 6 

förordning (EG) nr 261/2004 och i art. 19 och 22 Montrealkonventionen.
91

 Art. 5.1 b 

(inställelser) i förordningen reglerar transportörens ersättningsansvar i form av service genom 

en hänvisning till regler i art. 9
92

, som förpliktar transportören att stå för resenärens kostnader 

för mat, hotellrum, telefonsamtal, etc. samt transportörens ersättningsansvar i form av 

kompensation i enlighet med art. 7 i förordningen. Art. 6.1 c (förseningar) i förordningen 

hänvisar också till art 9 angående transportörens serviceskyldighet, dock hänvisas det inte till 

kompensationsskyldighet enligt art. 7 i förordningen. Art. 19 och 22 Montrealkonventionen 

gäller transportörens ekonomiska ersättningsansvar för efterföljande skador av förseningen 

och anses inte ersätta samma skador som förordningen, vilket framgår av domen i rättsfallet 

C-344/04. Schmid anser att i det fall att art. 9 i förordningen är att anses som en ersättning 

från transportören till resenärerna, är den oförenlig med Montrealkonventionen, eftersom 

transportören inte har möjlighet till ansvarsbefrielse för serviceskyldigheten i art. 9 i 

förordningen jämfört med art. 19 i konventionen. Han anser dock att åtgärderna i art. 9 i 

förordningen inte är en ersättning till passagerare utan en skadelindring och att den därför inte 

kan avräknas enligt art. 12 i förordningen mot ersättning enligt annat regelverk.
93

 Inte heller 

Führich anser att art. 9 i förordningen avser skadeersättning.
94

 

   Ett tämligen likt ersättningsansvar som det som stadgas i art. 19 i Montrealkonventionen 

framgår utav art. 32 i Uniform Rules concerning the Contract of International Carriage of 

Passengers by Rail, vilken reglerar transportörens ansvar vid personbefordran via järnvägar. 

Det finns dock en viktig skillnad dessa artiklar emellan, nämligen att det i art. 32 CIV 

uttryckligen anges att ersättningsansvaret gäller vid ”inställelse, sen avgång eller missad 

anslutning” medan det i art. 19 i Montrealkonventionen endast nämns ”försening”. Det kan 

även påpekas att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 

oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer hänvisar angående detta ansvar 

till reglerna i CIV, varför förordningen inte innehåller annorlunda bestämmelser angående 

ersättningsansvaret.
95

 Vid tågresor föreligger således ersättningsansvar både för inställda och 

försenade tåg. 

   Till skillnad från lufträtten finns det vid passagerarbefordran inom sjörätten ingen 

internationell bestämmelse om vad som gäller vid försening. Inom detta transporträttsområde 

finns det alltså endast nationella regler att tillämpa beträffande ersättningsansvaret vid 
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dröjsmål av passagerare.
96

 Med försening inom sjölagen (1994:1004) avses även inställelse.
97

 

Enligt 15 kap. 17 § SjöL är ”bortfraktaren ansvarig för skada på grund av att passagerare 

försenas, även om försening inte beror på en händelse under resan”. Detta är ett 

presumtionsansvar
98

 från vilket transportören endast kan exculpera sig ifrån om denne kan 

bevisa att skadan enligt 17 § SjöL ”inte har orsakats genom fel eller försummelse av honom 

eller någon som han svarar för”
99

. När det istället gäller busstransportörens ersättningsansvar 

vid inställda och försenade busstransporter anser jag reglerna för dennes ansvar vara något 

svårjämförbara med lufttransportörens ersättningsansvar, eftersom reglerna för 

busstransportören är mycket fåordiga och odetaljerade. Angående busstransportörens 

ersättningsansvar stadgas endast att ”transportören skall ha ett system för att lämna 

ersättning till passagerare som drabbas av förseningar eller andra störningar i trafiken”
100

. 

En EU-förordning med detaljrikare regler, när det gäller passagerarnas rättigheter vid 

busstransporter, kommer dock med största sannolikhet att träda i kraft snart.
101

   

   Det strikta ersättningsansvaret för dröjsmål vid passagerarbefordran inom lufträtten anses 

vara mycket mildare än strikt ansvar för övriga incidenter inom transporträtten, vilket visas 

genom undantaget för ”force-majeure”/extraordinära omständigheter, vilka behandlas i det 

följande avsnittet.
102

 

 

4.3 Undantag från ersättningsansvar 

Stadgandet i art. 5.3 förordning (EG) nr 261/2004 om flygtransportörens möjlighet att undgå 

kompensationsansvar vid åberopandet av extraordinära omständigheter avspeglas av 

Montrealkonventionens dylik bestämmelse.
103

 Enligt förordningen kan extraordinära 

omständigheter uppkomma i samband med exempelvis politisk instabilitet, meteorologiska 

förhållanden, säkerhetsrisker och strejker.
104

 Omständigheter av detta slag anses uppkomna 

”när ett eller flera flyg kraftigt försenas, uppskjuts till nästa dag eller inställs, även om alla 

rimliga åtgärder vidtagits av det berörda lufttrafikföretaget för att undvika försening eller 

inställd flygning”
105

. Ett blixtnedslag i ett flygplan som gör att säkerheten blir ifrågasatt kan 

medföra att extraordinära omständigheter föreligger och undandröjer ersättningsansvaret i 

form av kompensation enligt art. 7 i förordningen (EG) nr 261/2004.
106

 Förordningen 

innehåller ingen förklaring av uttrycket extraordinära omständigheter, utan stadgar endast när 

sådana omständigheter kan tänkas uppkomma, vilket gör att det uppstår ett stort 

tolkningsutrymme av detta uttryck.
107

 För att dåligt väder ska kunna åberopas som 
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extraordinära omständigheter enligt art. 5.3 i förordningen (EG) nr 261/2004 krävs det enligt 

Führich att alla flygbolag på den aktuella flygplatsen har samma problem på grund av vädret. 

Strejk kan enligt Führich åberopas oavsett om den råder inom eller utom ett flygbolags 

verksamhet.
108

 

   I de förenade rättsfallen C-402/07 och C-432/07 fastställde EUD att extraordinära 

omständigheter i art. 5.3 i förordningen även kan åberopas vid kraftiga förseningar på grund 

av syftet med förordningen. I rättsfallet C-344/04 konstaterade EUD att även om 

extraordinära omständigheter föreligger i den mening som följer av art. 6 i förordningen (vid 

försenade flyg), medför inte det att skyldigheten angående assistans och service som stadgas i 

samma lagrum undanröjs för transportören. Sökandena i rättsfallet, International Air 

Transport Association och European Low Fares Airline Association, ansåg däremot att en 

sådan tolkning var oförenlig med Montrealkonventionens bestämmelser, eftersom dessa de 

facto undantar eller begränsar transportörens ersättningsansvar under likvärdiga 

omständigheter vid försening. EUD godtog dock inte detta argument utan fastslog att 

Montrealkonventionen inte begränsar transportörens ansvar för alla andra möjliga åtgärder 

som transportören kan vidta än att betala ut ersättning.  

   Uttrycket extraordinära omständigheter används inte i Montrealkonventionen, istället 

används ett liknande uttryck, nämligen ”force-majeure”. Anledningen till denna skillnad är att 

Europarådet vid stiftandet av förordningen (EG) nr 261/2004 ansåg att uttrycket ”force-

majeure” kunde skapa oklara rättslägen och för att undvika detta valdes istället uttrycket 

extraordinära omständigheter.
109

 Bestämmelsen om force-majeure återfinns i art. 19 i 

Montrealkonventionen. I rättsfallet C-549/07 fastställdes att reglerna i Montrealkonventionen 

inte är avgörande för tolkningen av extraordinära omständigheter i art. 5.3 i förordning (EG) 

nr 261/2004, eftersom detta uttryck överhuvudtaget inte används i konventionen samt på 

grund av att konventionen behandlar förseningar och inte inställelser, såsom art. 5 i 

förordningen gör. Samma uppfattning hade även generaladvokaten i rättsfallet C-396/06. 

(EUD tog aldrig upp detta fall, istället avskrevs fallet.
110

) I rättsfallet C-549/07 har EUD 

bedömt att endast för att vissa fakta anses som grunder för ansvarsbefrielse enligt art. 19 i 

konventionen medför inte det automatiskt grunder för ansvarsbefrielse enligt art. 5.3 i 

förordningen. Vidare ansåg EUD att art. 5.3 i förordningen syftar på standardiserade och 

omedelbara åtgärder, medan Montrealkonventionen inte syftar på sådana åtgärder, utan på 

villkor för att kunna väcka talan om ersättning.  

   Lufttransportörens assistans- och serviceskyldighet enligt förordningen (EG) nr 261/2004 

skiljer sig dock från sjötransportörens assistans- och serviceskyldighet vid förseningar och 

inställelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 

november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om 
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ändring av förordning (EG) nr 2006/2004.
111

 Exempelvis stadgas i art. 17.2 i förordningen 

(EU) nr 1177/2010 att bortfraktaren ska ”om det är fysiskt möjligt kostnadsfritt erbjuda 

passagerare som reser från hamnterminaler lämplig inkvartering ombord eller i land och 

transport mellan hamnterminalen och inkvarteringen”, samt att ”transportören får, för varje 

passagerare, begränsa den totala kostnaden för inkvarteringen i land till 80 EUR per natt, 

maximalt tre nätter, exklusive transport mellan hamnterminalen och inkvarteringen”.
112

 

Vidare stadgas i art. 20.3 i förordningen (EU) nr 1177/2010 följande: ”Artikel 17.2 ska inte 

tillämpas om transportören kan bevisa att den inställda turen eller förseningen beror på 

väderförhållanden som äventyrar den säkra driften av fartyget”. Detta betyder således att 

sjötransportörens serviceskyldighet, till skillnad från lufttransportörens, i viss mån begränsas 

när väderförhållanden utgör extraordinära omständigheter. Dessutom är 

inkvarteringskostnaden begränsad. Även när det gäller serviceskyldigheten i form av måltider 

och förfriskningar föreligger det skillnader mellan sjörätten och lufträtten. I art. 17.1 i 

förordningen (EU) nr 1177/2010 stadgas nämligen att ”om… ska passagerare… erbjudas 

snacks, måltider eller förfriskningar i skälig proportion till väntetiden, förutsatt att sådana 

finns tillgängliga eller på ett rimligt sätt kan tillhandahållas”. Alltså görs det undantag för 

fall där sådan service är orimlig att kräva av transportören.  

 

4.3.1 Rekvisitet ”alla rimliga åtgärder” 

I rättsfallet C-549/07 fastställde EUD att med ”alla rimliga åtgärder” i art. 5.3 i förordningen 

(EG) nr 261/2004 avses alla tekniskt och ekonomiskt sett rimliga krav. EUD konstaterade 

även att det faktum att flygbolaget har följt samtliga lagar och regler om underhåll av ett 

flygplan inte medför automatiskt att ”alla rimliga åtgärder” har vidtagits för att flygbolaget 

ska komma undan ansvaret. I rättsfallet C-396/06 ansåg däremot generaladvokaten att krav på 

att flygbolaget ska vidta åtgärder utöver de lagstadgade för att rekvisitet ”alla rimliga 

åtgärder” ska anses uppfyllt vore orimliga att ställa. Dessutom påpekade generaladvokaten att 

transportören inte alls måste ha vidtagit alla åtgärder enligt art. 5.3 i förordningen och att det 

istället endast krävs att denne ska visa att om alla åtgärder hade vidtagits skulle ändå 

extraordinära omständigheter inte ha kunnat undvikas. Generaladvokaten ansåg att art. 19 

Montrealkonventionen däremot kräver att alla åtgärder har vidtagits. EUD gjorde ett 

betydelsefullt uttalande i rättsfallet C-549/07 när den förklarade att det är lufttransportören 

som har full bevisbörda för att ”alla rimliga åtgärder” är uppfyllda och att transportören måste 

visa att det är uppenbart att rekvisitet ”alla rimliga åtgärder” är uppfyllt.  

   I Sverige anses det finnas fyra olika beviskrav; ”antagligt”, ”sannolikt”, ”styrkt eller även 

kallat visat” samt ”uppenbart”, där ”antagligt” anses vara ett lågt beviskrav och ”uppenbart” 

ett högt beviskrav. Beviskravet ”sannolikt” är något högre än ”antagligt”, ”styrkt” är något 

högre än ”sannolikt” och ”uppenbart” är högre än ”styrkt”.
113

 Vidare anses det här i landet 

nödvändigt att valet av beviskravet i varje enskilt fall bestäms mot bakgrund av risken för en 

felaktig dom men även mot bakgrund av samhällsnyttan.
114
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   Generaladvokaten fastställde i rättsfallet C-396/06 att förordningen (EG) nr 261/2004 inte 

reglerar vilket beviskrav som ska gälla eller vilken bevisning som är tillåten, vilket leder till 

att mer eller mindre all bevisning är tillåten inom ramen för de nationella processrättsliga 

bestämmelserna. I Sverige gäller principen om fri bevisföring, varför detta ej torde utgöra 

problem i Sverige.
115

 Av rättsfallet C-396/06 framgår det dock att EU-kommissionen har 

fastställt att de nationella bevisreglerna måste stämma överrens med EU-rättens 

likvärdighetsprincip och effektivitetsprincip. Generaladvokaten ansåg i fallet att alltför höga 

beviskrav kan strida mot likvärdighetsprincipen.  

   I avgörandet T 3050-10 var det dock inte alls uppenbart att flygbolaget hade vidtagit alla 

rimliga åtgärder för att undvika inställelsen. HovR konstaterade att kriterier för extraordinära 

omständigheter enligt art. 5.3 i förordningen (EG) nr 261/2004 var uppfyllda, enär 

flygbolagets bevisning om väderförhållanden och oskäligheten för flygbolaget att 

tillhandahålla en besättning på reservflygplatsen i Liege, ansågs tillräckligt för att sådana 

omständigheter ska anses föreligga. Därför utgick, enligt HovR, inte heller någon 

kompensation med stöd av förordningen till konsumenterna i fallet. TR var däremot något 

mer restriktiv i sin bedömning av extraordinära omständigheter och ansåg inte sådana 

föreligga i fallet, eftersom flygbolaget inte hade visat att resenärerna inte kunde bokas om på 

något annat flygbolags flyg samma dag eller från någon annan flygplats i närheten, varför 

flygbolaget i TR ansågs ersättningsskyldigt i enlighet med förordningen. KO ansåg att HovR 

hade tolkat extraordinära omständigheter helt fel och hänvisade som stöd för detta till 

generaladvokatens yttrande i rättsfallet C-396/06 och till domen i målet C-549/07. KO var av 

den åsikten att HovR har ställt ett mycket lägre beviskrav på flygbolaget än vad som enligt 

EUD ska göras. Även ARN har i sina avgöranden ställt ett högt beviskrav på flygbolaget när 

det gäller bevisningen av extraordinära omständigheter. Exempelvis ansåg ARN i ett fall att 

flygbolaget inte hade visat att det var uppenbart att inställelsen av flyget, på grund av det 

tekniska problemet med det aktuella flygplanets värmesystem, inte kunde ha undvikits utan att 

flygbolaget gjorde orimliga uppoffringar.
116

 

 

4.3.2 Tekniska problem som skäl för undantag 

EUD konstaterade både i de ovannämnda förenade rättsfallen och i rättsfallet C-549/07 att 

tekniska problem med ett flygplan inte ska anses som sådana omständigheter i art. 5.3 i 

förordningen, om inte problemet har orsakats av sådana omständigheter som ”till sin art eller 

sitt ursprung, faller utanför det berörda lufttrafikföretagets normala verksamhet och ligger 

utanför dess faktiska kontroll”
117

. I rättsfallet C-396/06 var generaladvokaten av den åsikten 

att de exempel på extraordinära omständigheter som finns uppräknade i skäl 14 i förordningen 

omedelbart leder till att en inställelse av flyget sker medan tekniska problem med ett flygplan 

inte har en sådan omedelbar effekt, eftersom flygbolagen har möjlighet att ordna 

ersättningsflygplan. Visserligen tar det en viss tid att förbereda ett sådant flygplan men 

generaladvokaten ansåg att om flygbolaget sätter igång med att förbereda det så fort det får 

kännedom om det tekniska felet, drabbas inte passagerare av några väsentliga skador även om 
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de skulle komma till destinationsmålet något senare än planerat. Vidare ansåg 

generaladvokaten i det fall att även ersättningsflygplanet blir inställt, föreligger extraordinära 

omständigheter endast om både det ursprungliga flyget och ersättningsflyget har ställts in på 

grund av extraordinära omständigheter. Hur många ersättningsflygplan som ett flygbolag ska 

ha är upp till den nationella domstolen att bedöma i varje enskilt fall, ansåg generaladvokaten.   

   Denne förklarade vidare att tekniska problem inte är direkt uteslutna från extraordinära 

omständigheter, utan kan utgöra sådana omständigheter om det är fråga om särskilda tekniska 

problem och inte allmänna sådana. Allmänna tekniska problem som är vanligt förkommande 

kan enligt advokaten inte anses vara extraordinära eftersom de inte är oförutsedda. I ett fall 

som ARN avgjorde ansågs en plötslig motorstopp, strax innan det aktuella flygplanet skulle 

lyfta från Stockholm på väg till New York, utgöra en extraordinär omständighet enligt art. 5.3 

i förordningen, på grund av att det tekniska felet berodde på motorn som sådan och inte på 

underhållet eller kontrollen av den samt på grund av att felet var oerhört sällsynt. Det var 

således fråga om ett tillverkningsfel och trots att passagerare ankom till New York 8 timmar 

senare än planerat utgick ingen kompensation enligt förordningen.
118

 ARN är av den 

uppfattningen att även plötsligt upptäckta urladdade flygplansbatterier kan leda till befrielse 

från kompensationsutbetalning för flygbolaget, om det kan visa att inställelsen inte hade 

kunnat undvikas i den mening som anges i art. 5.3 i förordningen.
119

  

   Schmid anser att tekniska problem inte kan åberopas som extraordinära omständigheter i 

enlighet med art. 5.3 i förordningen på grund av anledningen att flygplanet är utrustat med 

landningsinstrument av låg standard, som inte klarar av rådande väderförhållanden, när det 

samtidigt finns landningsinstrument av högre standard att tillgå med vilka flygplanet hade 

kunnat landa och därmed inte blivit inställt. Detta anser han trots att det inte finns någon 

skyldighet för flygbolagen att förse sina flygplan med högre standard än den lägsta.
120
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5. Flygförseningens och flyginställelsens följdfrågor 
I detta kapitel redogörs det för några av de följdfrågor som kan uppstå efter en inträffad 

flygförsening/flyginställelse. Den första frågan som behandlas är huruvida passagerare har 

rätt till kompensation vid en försening eller inställelse. Därefter redogörs det för vilka skador 

som en passagerare kan tänkas bli drabbad av och även vad som faktiskt ersätts enligt 

förordningen (EG) nr 261/2004 respektive Montrealkonventionen.  

 

5.1 Föreligger rätt till kompensation? 
Frågan huruvida rätt till kompensation föreligger måste besvaras utifrån de bestämmelser som 

finns i förordningen (EG) nr 261/2004 och Montrealkonventionen var för sig. Enligt 

förordningens ordalydelse framgår det att den ekonomiska kompensation enligt art. 7 i 

förordningen endast utgår till passagerare som har drabbats av inställda flyg.
121

 

Transportörens skyldighet att ge strandsatta resenärer kompensation i form av service, under 

vissa förutsättningar, i enlighet med art. 9 i förordningen (EG) nr 261/2004 föreligger både 

vid inställda och försenade flyg, utan möjlighet till undantag vid extraordinära omständigheter 

enligt de aktuella artiklarnas ordalydelse (Se avsnitt 4.3).
122

  

   EUD har i de förenade rättsfallen C-402/07 och C-432/07 konstaterat att, trots att det inte 

uttryckligen framgår av förordningen att resenärer har rätt till kompensation enligt art. 7 vid 

försenade flyg, måste vid tolkningen av huruvida kompensationen ska utgå även vid försenade 

flyg, förutom ordalydelsen i art. 6 i förordningen, även syftet bakom bestämmelsen och de 

mål som eftersträvas med förordningen beaktas. EUD fastställde i ovannämnda rättsfallen att 

när det gäller den ekonomiska kompensation, i de fall som förordningen är tillämplig på, ska 

hänsyn tas till bland annat vilken typ av besvär och skador som passagerare har drabbats av 

och till vilken omfång. Därmed ansåg EUD att tillståndet som passagerarna av försenade flyg 

befinner sig i ska jämföras med det tillstånd som passagerarna av inställda flyg drabbas av. 

Eftersom passagerarna drabbas av samma skada oavsett om deras flyg har varit försenat eller 

inställt, nämligen i form av tidsspillan, ska enligt EUD den ekonomiska kompensation enligt 

art. 7 i förordningen (EG) nr 261/2004 utgå även vid förseningar, vilket är en följd av 

likabehandlingsprincipen, som innebär att ”lika situationer inte får behandlas olika och olika 

situationer inte får behandlas lika, såvida det inte finns sakliga skäl för en sådan 

behandling”
123

. EUD fann inte några sakliga skäl för att kunna dra annorlunda slutsats. I 

rättsfallet C-204/08 konstaterade EUD att rätten till den schabloniserade ekonomiska 

kompensationen enligt art. 7 i förordningen är helt oberoende av passagerarens rätt till 

ersättning enligt art. 19 Montrealkonventionen. Führich anser det däremot vara omöjligt för 

passagerare av försenade flyg, enligt art. 6 i förordningen, att erhålla kompensation enligt art. 

7 i förordningen.
124

  

   Enligt ordalydelsen i art. 19 och 22.1 Montrealkonventionen har transportören 

ersättningsansvar för den skada som passagerare drabbas av på grund av försenat flyg. Det är 
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kontroversiellt huruvida dessa artiklar även omfattar transportörens ersättningsansvar vid 

inställda flyg, enär inställelse inte nämns uttryckligen i konventionen. I avgörandet T 3050-10 

konstaterade TR att det måste vara fråga om försenade resenärer och inte försenade flyg för 

att ersättning ska utgå enligt artiklarna. Utöver det måste resenärerna ha blivit försenade via 

lufttransport. Om resenärerna själva väljer något annat transportmedel hem kan, enligt TR, 

någon ersättning med stöd av art. 19 Montrealkonventionen inte utgå. I rättsfallet C-344/04 

fastslog EUD att Montrealkonventionen endast reglerar under vilka förutsättningar resenärer 

har rätt till ersättning efter att en försening har inträffat, vilket gör att resenärer till det 

försenade flyget har möjlighet att få både kompensation i form av den service och assistans 

som föreskrivs i art. 6 i förordningen och ersättning enligt Montrealkonventionen för samma 

försening.  

 

5.2 Vilka skador kan uppstå? 
Den typ av skador som en passagerare drabbas av vid en försening eller inställelse av flyget är 

ett slags följdskador eller även kallade indirekta skador. Dessa skador visar sig oftast i form 

av ökade kostnader, inkomstförslut eller annan liknande förlust av värde. Enligt den allmänna 

skadeståndsrätten är sådana skador ersättningsgilla endast om de varit förutsebara. I juridiska 

termer betyder det att det måste ha funnits en adekvat kausalitet mellan skadan och 

förlusten.
125

  

   Ökade kostnader uppstår även i de fall då passageraren bestämmer sig för att, istället för att 

vänta tills det går att transportera honom/henne med flyg, använda sig av något annat 

färdmedel för att ta sig till det planerade destinationsstället. Detta var särskilt vanligt i 

samband med det isländska vulkanutbrottet under våren 2010. Vidare kan det finnas dolda 

ökade kostnader såsom förlorad arbetsinkomst eller andra förluster av värde i pengar, genom 

att passageraren ankommer försent till jobbet. Även skador som inte är av ekonomisk natur 

kan uppstå. Passageraren kan exempelvis på grund av den långa väntetiden gå miste om en 

del av semestern eller något annat nöje.
126

 

 

5.3 Vad ersätts? 

Reglerna om personbefordran stadgar inte vilka skador som den ekonomiska 

kompensationen/ersättningen ska täcka eller hur bedömningen av skadan ska ske. Härför 

måste lösning bland annat sökas i de nationella reglerna om skadestånd i allmänhet, vars 

huvudregel är att skador i inomkontraktuella förhållanden
127

 ersätts i sin helhet.
128

 Se 

exemplifieringen i avsnitt 4.2 om vad som ersätts enligt kompensationen i form av service.  

   Enligt Reuschle anses art. 19 Montrealkonventionen omfatta rena förmögenhetsskador
129

 

vid försening av passagerare och därmed även transportörens förseningsansvar.
130

 Däremot 
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omfattar inte bestämmelsen skador på grund av att transporten var omöjlig att utföra.
131

 En 

sådan uppfattning har även Haanappel, se avsnitt 3.2. Skadan måste, enligt Reuschle, uppstå 

innan flyget lyfter och inte i samband med att flyget är försenat för att den ska anses vara 

ersättningsgill enligt art. 19 Montrealkonventionen.
132

 Schmid är dock av en annan 

uppfattning, se avsnitt 3.1, men anser att artikeln ersätter ekonomiska skador.
133

 I art. 29 

Montrealkonventionen stadgas att ”bestraffande, avskräckande eller andra icke-

kompensatoriska skadeposter inte är ersättningsgilla”, när skadeståndstalan väcks mot 

transportören på grund av försenad personbefordran.
134

 

   Förutom rena förmögenhetsskador kan det tänkas att det finns passagerare som även yrkar 

på att få ersättning för all stress och andra psykiska skador som de drabbats av på grund av 

förseningen eller inställelsen av flyget. I sådana fall är det inte art. 19 Montrealkonventionen 

som gäller utan prövning måste göras i enlighet med art. 17.1 i konventionen, som stadgar att 

”transportören ansvarar för ... kroppsskada som tillfogats passagerare under förutsättning 

att den skadebringande händelsen inträffat ombord på luftfartyget eller vid ombordstigning 

eller avstigning”. Art. 17.1 Montrealkonventionen torde dock endast kunna åberopas för 

psykiska besvär när dessa är en följd av kroppsskador.
135

 På det viset skiljer sig art. 17 i 

Montrealkonventionen från motsvarande artikel i Warszawakonventionen, som de facto 

ersatte även psykiska besvär utan kravet på samband med en kroppsskada.
136

 En försening 

eller inställelse av ett flyg, som inte är förknippad med en olycka i Montrealkonventionens 

mening, medför knappast några fysiska kroppsskador, varför någon ersättning för psykiska 

besvär till följd av en försening eller inställelse inte kan utgå. Det kan också hända att någon 

passagerare anser sig ha lidit en ideell skada till följd av förseningen eller inställelsen. 

Definitionen av en ideell skada är något oklar i svensk rätt, enär den gränsar nära ekonomisk 

skada, men anses ändå inte alltid vara likställd med en sådan. Oftast är dock en ideell skada 

förknippad med personliga och/eller emotionella upplevelser. För att kunna få ersättning för 

ideell skada krävs det stöd i lag eller avtal.
137

  

   I rättsfallet C-396/06 ansåg generaladvokaten att den ekonomiska kompensationen enligt 

förordningen är tänkt att täcka ideell skada som uppkommer till följd av den inställda 

flygningen, vilket även är syftet med ersättningen enligt art. 19 Montrealkonventionen. Hon 

ansåg även att frågan om det var motiverat att ställa in flygningen av kommersiella skäl inte 

påverkar bedömningen av rätten till kompensationen alls. I rättsfallet C-344/04 konstaterade 

EUD att skyldigheten till assistans och service i art. 6 (som hänvisar till art. 9) i förordningen 

(EG) nr 261/2004 är standardåtgärder av omedelbar karaktär som är till för att kompensera de 

skador som resenärer förorsakas på grund av en försening, särskilt en kraftig sådan. I fallet 

fastslog domstolen även att art. 6 är tänkt att täcka skador som vanligtvis alla passagerare till 

kraftigt försenade flyg drabbas av genom att passagerare erbjuds exempelvis förfriskningar, 

måltider, hotellrum och telefonsamtal. ARN har i ett avgörande kommit fram till att 

kompensation ska utgå enligt art. 7 i förordningen på grund av att flygbolaget vägrade ge 
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resenären i fråga den service som följer av art. 9 i förordningen, trots att inställelsen i fallet 

orsakades av extraordinära omständigheter i den mening som avses i art. 5.3 i förordningen.
138

 

EUD fastslog i rättsfallet C-344/04 att kompensationen enligt förordningen är till för att täcka 

skador av ett tidigare skede än vad ersättningen enligt Montrealkonventionen täcker. 

Resenärer kan dock även åsamkas av andra skador som är kopplade till resans syfte och som 

måste undersökas i varje enskilt fall; ett sådant skadestånd ersätts dock genom art. 19, 22 och 

29 Montrealkonventionen, konstaterade EUD i rättsfallet. 
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6. Kompensationens storlek 
Enligt förordningen (EG) nr 261/2004 har en passagerare som har drabbats av ett inställt 

flyg
139

 rätt till ekonomisk kompensation uppgående till max 600 euro (ca 6000 kr).
140

 

Huruvida passageraren får maxbelopp som kompensation eller inte beror på flygsträckans 

längd.
141

 Beroende på dröjsmålets och flygsträckans längd kan kompensationen ifråga 

minskas med hälften.
142

 Det faktum att konsumenten får en schabloniserad ekonomisk 

kompensation enligt förordningen medför inte att denne inte kan få ytterligare ersättning 

enligt något annat regelverk, såsom Montrealkonventionen. Däremot får kompensation som 

grundas på förordningen avräknas från en sådan ytterligare kompensation.
143

  

   I rättsfallet C-344/04 fastslog EUD att biljettpriset inte kan påverka kompensationens 

storlek och omfattningen på assistans och service enligt förordningen, eftersom det inte 

föreligger någon kausalitet mellan biljettpriset och de skador som resenärer till det inställda 

eller försenade flyget drabbas av. Haanappel är dock kritisk till att kompensationens storlek 

enligt art. 7 i förordningen grundas på flygsträckans längd, eftersom biljettpriserna varierar 

beroende på vilket flygbolag och flyglinje resenärer flyger med även om flygsträckan är 

densamma.
144

 Han anser att kompensationen istället borde bestå av att resenärer av inställda 

flyg får ersättning motsvarande biljettens värde, vilket dessutom har beaktats av 

Europaparlamentet vid regleringen av kompensationen för förseningar och inställelser av 

tåg.
145

 Det finns dock även åsikter om att de flygbolag som inte beaktar risken att betala 

kompensation i beräkningen av biljettpriset får skylla sig själva.
146

 Haanappels åsikt om att 

den ekonomiska kompensationens storlek bör grundas på biljettpriset har dock helt slagit 

igenom i art. 19 i förordningen (EU) nr 1177/2010. Artikeln reglerar passagerarens rätt till 

ersättning vid försenad ankomst. 

   Montrealkonventionen begränsar transportörens ansvar för passagerarnas skador till följd av 

en försening enligt art. 19
147

 i konventionen till högst 4 150 SDR
148

 per passagerare.
149

 Exakt 

samma beloppsbegränsning finns även i 15 kap. 21 § 1 st. SjöL för personbefordran via 

sjöfart. Enligt 15 kap. 22 § 1 st. p. 3 framgår det dock att transportören kan ”göra avdrag med 

… 20 SDR för skada på grund av försenig av passagerare”. Dessa 20 SDR
150

 är således 

passagerarens självrisk. Det är dock inte ovanligt att den skada som passagerare av den 

försenade färjan ifråga drabbas av inte uppgår till högre belopp än 20 SDR, varför någon 
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ersättning från transportören inte behöver utgå i sådana fall.
151

 Transportören får inte göra 

avdrag för självrisken endast i fall att transportören ”själv har vållat skadan uppsåtligen eller 

av grov vårdslöshet och med insikt att sådan skada sannolikt skulle uppkomma”
152

. Såsom 

redan påpekats i avsnitt 4.2 avses med försening inom SjöL även en inställelse.
153

 Någon 

liknande bestämmelse om självrisk finns däremot inte för personbefordran med luftfartyg. Vid 

personbefordran via järnväg finns det ingen reglerad beloppsgräns i CIV angående 

tågförseningar. För busstransportörer är kravet endast att ersättningen som lämnas måste vara 

skälig.
154

 

   Enligt Montrealkonventionen får en transportör bestämma att högre gräns för 

kompensationen ska gälla eller att ingen gräns alls ska finnas.
155

 Däremot får inte lägre 

ansvarsgräns avtalas än vad som framgår av konventionen.
156

 4 150 SDR är varken en 

schablonersättning eller en ersättning som är beroende av den verkliga förlustens vidd, vilket 

leder till att det är den skadelidande som i varje enskilt fall måste bevisa hur högt förlusten 

uppgår till.
157

 Denna beloppsgräns undanröjs dock om transportören eller transportörens 

anställda respektive uppdragstagare, under tjänsten eller uppdraget, avsiktligen eller med grov 

oaktsamhet orsakar skadan och är medveten/medvetna om att den aktuella gärningen troligtvis 

skulle resultera i den skada som uppstod. Skadan ifråga kan även uppkomma genom 

underlåtenhet att vidta en viss handling.
158

 Regeln förutsätter att förseningen verkligen har 

skapat en skada för passageraren för att den ska vara tillämplig och att det råder en adekvat 

kausalitet mellan handlingen och skadan.
159

 Rekvisitet ”troligtvis” är uppfyllt när risken att 

skadan ska uppkomma vid den aktuella handlingen är minst 50 procent. Denna risk beräknas 

dock utifrån skadevållarens perspektiv. Passagerare som drabbas av skada på grund av 

försening har således i vissa fall även möjlighet att få högre ersättning än 4 150 SDR, dock 

ligger bevisbördan i sådana fall på den skadelidande.
160

 Haanappel är av den åsikten att 

kompensationen enligt art. 7 i förordningen (EG) nr 261/2004 ingår i de 4 150 SDR enligt art. 

22.1 Montrealkonventionen.
161
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7. Övriga beaktanden vid bedömningen av ersättning 
I det följande behandlas några aspekter som kan ha betydelse vid inställda och försenade 

flyg. Den första aspekten är en eventuell analogitillämpning av KtjL, den andra är 

försäkringarnas betydelse och den tredje är ekonomiska överväganden.  

 

7.1 Analogitillämpning av KtjL 

ARN har genom åren analogitillämpat bestämmelser i KtjL på transporttjänster i några av sina 

avgöranden. Dessa handlade om kompensation vid förseningar eller inställelser av främst tåg, 

något som inte regleras av Järnvägstrafiklagen (1985:192).
162

 Det kan anmärkas att Grönfors 

på 70-talet inte ansåg att de transporträttsliga reglerna om försening borde tolkas i 

överensstämmelse med de köprättsliga reglerna om dröjsmål. Hans skäl för denna uppfattning 

var att säljarens dröjsmålsansvar gentemot köparen av tjänsten inte är densamma som 

transportörens förseningsansvar gentemot passageraren.
163

 I ett avgörande ansåg ARN att en 

tågförsening kan anses som ett fel i tjänsten enligt 9 § 1 st. KtjL och att konsumenten därför 

under vissa förutsättningar kan få prisavdrag och/eller skadestånd enligt 16 § KtjL. 

Konsumenten i avgörandet ansågs dock inte ha rätt till prisavdrag på grund av 

driftstörningarna i tågtrafiken, eftersom transportören hade informerat resenärer i förväg om 

att vissa störningar skulle förekomma. Inte heller skadestånd för förlorad arbetsinkomst kunde 

enligt nämnden utges, enär konsumenten inte kunde bevisa att något löneavdrag gjorts. Två 

ledamöter var dock skiljaktiga och ansåg att transportören inte borde befrias från ansvar på 

grund av att denne informerat resenärer om störningarna och att prisavdrag bör utgå eftersom 

störningarna medförde omfattande avvikelser i tidtabellen. 
164

 I ett senare avgörande av ARN 

var en tågresenär tvungen att med en bil transporteras till destinationsstället för att inte missa 

flyget därifrån när tåget ställdes in. Resenären fick, genom en analogitillämpning av 31 § KtjL 

och 14 § konsumentköplag (1990:932), ersättning för vad det kostade honom att transporteras 

med bil.
165

 I ett annat avgörande fann ARN att 31 § KtjL och 32 § KkL kunde 

analogitillämpas även vid en flygförsening vid en resa från Stockholm till Shanghai för att en 

ersättning av en förlorad semesterdag kunde utgå. Flygförseningen skedde i Stockholm.
166

 

Märkligt nog nämndes inte Montrealkonventionen i detta fall. Med tanke på att fallet 

handlade om en flygförsening, borde nämnda skada ha kunnat ersättas enligt art. 19 i 

konventionen.  

  

7.2 Försäkringar 
Försäkringar baseras på ett riskfördelningssystem.

167
 Lufttransportörers försäkringar är oftast 

specialförsäkringar dvs. undantag från den vanliga ansvarsförsäkringen för att undvika att en 
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dubbelförsäkringssituation uppstår.
168

 Den vanliga ansvarsförsäkringen täcker nämligen inte 

lufttransportörens ansvar för rena förmögenhetsskador
169

 och det är främst sådana skador som 

aktualiseras vid inställda och försenade flyg.
 170

 I Sverige brukar numera flygbolag försäkra 

sitt ansvar till följd av luftfart i utländska försäkringsbolag, som ingår i s.k. speciella 

försäkringspooler för att klara av att försäkra de omfattande värden.
171

 En försäkringspool 

består av flera olika försäkringsbolag där bolagens ansvar och därmed även risken fördelas 

mellan alla försäkringsbolag. Det är försäkringspoolen som meddelar alla 

försäkringsvillkor.
172

 Av art. 50 Montrealkonventionen framgår det att medlemsstaterna måste 

se till att deras lufttrafikföretag har en försäkring som täcker det ersättningsansvar som 

stadgas i konventionen. Det stadgas även i art. 6.1 i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och 

luftfartygsoperatörer att EG-lufttrafikföretag är skyldiga att inneha en försäkring som täcker 

deras ansvar upp till minst 250 000 SDR (ca 2 654 500 kr)
173

 per passagerare. Detta belopp 

omfattar även ansvar för förseningar, vilket framgår av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 889/2002 av den 13 maj 2002 om ändring av rådets förordning (EG) nr 

2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor.
174

 Vid beräkning av 

försäkringspremien för en ansvarsförsäkring beaktas framförallt den riskexponering och den 

skadeståndsrättsliga lagstiftningen som ett företag i en viss bransch har.
175

  

   Även passagerare har möjlighet att försäkra sig självmant inför flygresor, varför det kan 

ifrågasättas huruvida de lagstadgade ersättningsreglerna verkligen är proportionerliga. I 

rättsfallet C-344/04 konstaterade dock EUD att förordningens bestämmelser om 

kompensation inte är olämpliga ur den synpunkten att konsumenter har möjlighet att försäkra 

sig, enär det enligt domstolen är oklart huruvida friviliga försäkringar som passagerarna kan 

teckna faktiskt täcker alla de skador som passagerarna kan drabbas av, vid inställda och 

försenade flyg. Det kan även nämnas att i samband med vulkanutbrottet under våren 2010 

informerade exempelvis försäkringsbolaget Europeiska om att konsumenternas reseförsäkring 

för inställda och försenade flyg inte gällde på grund av att dåvarande stängda luftrum ansågs 

utgöra en myndighets ingripande enligt försäkringsbolaget.
176

   

 

7.3 Ekonomiska aspekter  

I rättsfallet C-344/04 fastslog EUD att reglerna i förordningen (EG) nr 261/2004 inte är 

oskäliga mot lågprisflygbolag, eftersom deras resenärer drabbas av samma skador som 
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resenärer av andra flygbolag och att dessutom alla flygbolag måste behandlas lika oavsett om 

de är lågprisflygbolag eller normalprisflygbolag, enligt likabehandlingsprincipen. Argumentet 

att det är diskriminerande mot lågprisflygbolag att ha samma skyldigheter enligt förordningen 

som flygbolag med standardpris godtogs således inte. Även Führich anser att förordningen 

(EG) nr 261/2004 inte gör någon åtskillnad i tillämpningen av reglerna för lågprisflygbolag.
177

 

I Sverige anses det att förordningen (EG) nr 261/2004 och förordningen (EG) 785/2004 kan 

leda till ökade kostnader för lufttransportörer när det gäller deras affärsrelationer med deras 

passagerare. Som exempel för sådana ökade kostnader anges kompensation och service till 

strandsatta resenärer och höjda försäkringspremier.
178

 Detta är knappast något som underlättar 

flygbolagens ekonomiska kris som råder inom lufttransportsektorn sedan 2009.
179

 Ökade 

kostnader för flygbolagen skulle kunna leda till att vissa flygbolag höjer biljettpriserna något. 

Angående prisets påverkan på efterfrågan av flygtjänster torde enligt Button priset inte ha stor 

påverkan på efterfrågan när det gäller passagerare som flyger på semester, enär dessa är 

mycket flexibla i sitt val av destinationer och avgångstider.
180

 På grund av det anförda kan det 

ifrågasättas om inte ersättningsreglernas bidrag till lufttransportörens ökade kostnader inte alls 

bör påverka tolkningen av dessa regler. 
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8. Analys 
Detta kapitel är den analyserande delen av uppsatsen där min egen tolkning och uppfattning 

av reglerna presenteras med en återkoppling till det ovan skrivna.  

 

8.1 Hur tolkas de aktuella reglerna? 

Enligt förordningen (EG) nr 261/2004 anses en lufttransportör ha en ersättningsskyldighet 

gentemot passagerare både för inställda och försenade flyg med stöd av 

likabehandlingsprincipen, trots att art. 6 i förordningen, som reglerar förseningar, inte 

uttryckligen anger en sådan skyldighet för förseningar. Skälen som har lagts till grund för 

denna tolkning kan ifrågasättas. Det faktum att ersättning utgår både vid inställda och 

försenade flyg enligt förordningen medför inte att begreppen inställelse och försening 

definieras på samma sätt.
181

 Den ekonomiska ersättningsskyldigheten som en transportör har 

enligt förordningen kan vid extraordinära omständigheter helt bortfalla. Däremot bortfaller 

inte transportörens ersättningsskyldighet i form av service vid extraordinära omständigheter, 

även om förordningen kan tolkas som att serviceskyldigheten begränsas alternativt bortfaller 

vid sådana omständigheter.
182

  

   När det gäller transportörens ersättningsskyldighet enligt art. 19 Montrealkonventionen är 

det klart att transportören blir ersättningsskyldig vid en försening men det är oklart om den 

förseningen avser försening av passagerare eller försening av flygplanet. En tolkning att 

artikeln avser en försening av passagerare skulle eventuellt kunna leda till att även inställda 

flyg omfattas av begreppet försening i Montrealkonventionens mening.
183

 Den härskande 

uppfattningen i doktrinen verkar dock vara att en icke-prestation och därmed även en 

inställelse inte omfattas av begreppet försening i art. 19 Montrealkonventionen, varför 

transportören enligt den uppfattningen inte ska anses ersättningsskyldig för inställda flyg. 

Med tanke på unifieringssyftet och konventionstolkningen i allmänhet
184

 är det dock svårt att 

med säkerhet påstå att den uppfattningen är den rätta. EUD har dessutom ännu inte fastslagit i 

sin rättspraxis vad begreppet försening i art. 19 Montrealkonventionen egentligen inbegriper. 

HovR har konstaterat i mål T 3050-10 att begreppet inte inbegriper inställda flyg. Som redan 

påpekats har dock detta fall ännu inte slutligt avgjorts i HD, varför den rätta bedömningen av 

fallet kan diskuteras. 

   Anledningen till att uttrycket extraordinära omständigheter används i förordningen (EG) nr 

261/2004 istället för force-majeure såsom i Montrealkonventionen är för att undvika oklara 

rättslägen.
185

 Frågan är dock vad som menades med detta vid stiftandet av förordningen? 

Detta skulle kunna vara ett tecken på att det finns skillnader i definitionen av extraordinära 

omständigheter och force-majeure. 

   Den ekonomiska ersättningen enligt art. 7 i förordningen (EG) nr 261/2004 är en 

schablonersättning vars storlek är beroende av flysträckans längd, varför resenären inte 

behöver bevisa skadans omfattning för att erhålla ersättningen. Ersättningens storlek enligt 
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art. 19 i förbindelse med art. 22.1 Montrealkonventionen är däremot beroende av den 

skadelidandes bevisning om hur mycket dennes förlust uppgår till. Det är således något 

enklare för den drabbade resenären ifråga att erhålla den ekonomiska ersättningen enligt 

förordningen än att erhålla ersättning enligt Montrealkonventionen. Ersättningen enligt 

konventionen kan uppgå till ett mycket högre belopp än ersättningen enligt förordningen.
186

 

Det är dock inte uteslutet att resenären ifråga erhåller både ersättning enligt förordningen och 

konventionen. 

   På grund av att den ekonomiska kompensationen enligt förordningen (EG) nr 261/2004 är 

en schablonersättning har det inte behövts klargöras exakt vilka skador som den 

kompensationen är tänkt att täcka, vilket också märks i EUD:s domskäl, där det endast 

konstateras att förordningen är tänkt att täcka skador av tidigare skede än vad 

Montrealkonventionen täcker.
187

 Någon tydligare förklaring av vad ersättningen innefattar 

torde inte behövas, enligt min uppfattning, i det fall att enbart schablonersättningen enligt 

förordningen (art. 7) ska erhållas. Däremot behövs en tydligare förklaring för erhållandet av 

både den ekonomiska ersättningen enligt förordningen och den ekonomiska ersättningen 

enligt Montrealkonventionen, på grund av avräkningsmöjligheten.
188

 Psykiska besvär ersattes 

tidigare under den tiden när Warszawakonventionen var gällande. Montrealkonventionen 

ersätter dock psykiska besvär endast i de fall dessa har ett samband med en kroppsskada.
189

 

Vad som serviceersättningen enligt förordningen inbegriper framgår tydligt av art. 9 i 

förordningen, varför innehållet av artikeln inte är oklart. Däremot är det kontroversiellt 

huruvida servicen är att anses som en ersättning. 

 

8.2 Tolkning av begreppen inställelse och försening 

Begreppet inställelse aktiverar både transportörens serviceskyldighet enligt art. 9 i 

förordningen (EG) nr 261/2004 och dennes ekonomiska ersättningsskyldighet enligt art. 7 i 

förordningen. Enligt min uppfattning aktiverar begreppet inställelse även transportörens 

ersättningsskyldighet enligt art. 19 i Montrealkonventionen.
190

 Det faktum, att EUD i mål C-

344/04 ansåg att art. 7 i förordningen ersätter skador i ett tidigare skede än vad art. 19 

Montrealkonventionen gör
191

, visar på att art. 7 endast avser att täcka skador som uppkommer 

före den tidpunkten att passageraren har ankommit till den avtalade destinationen medan art. 

19 avser att täcka skador efter den tidpunkten att passageraren har ankommit till den avtalade 

destinationen. Därför vore det rimligt att en inställelse i konventionens mening anses vara 

uppkommen när passageraren har ankommit till destinationsstället väsentligt senare än 

planerat och transportören inte har fullgjort sin prestation enligt avtalet.
192

 En annorlunda 

tolkning skulle eljest inte överrensstämma med vad art. 19 i konventionen är avsett att ersätta. 

En prestation torde inte vara fullgjord när transportören exempelvis har transporterat 

passageraren i en lägre flygklass än vad som har avtalats. Att begreppet inställelse i 
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förordningens mening behåller den definition som den anses ha idag vore rimligt.
193

 Detta på 

grund av att både serviceskyldigheten i art. 9 i förordningen och kompensationen enligt art. 7 i 

förordningen avser en tidpunkt innan dess att passageraren anländer till destinationsstället.   

   Begreppet försening behöver definieras olika vid tillämpningen av förordningens (EG) nr 

261/2004 regler och Montrealkonventionens regler. Enligt min uppfattning aktiverar 

begreppet försening i förordningen endast transportörens serviceskyldighet
194

 medan 

begreppet i Montrealkonventionen aktiverar endast transportörens ekonomiska 

ersättningsskyldighet. Såsom redan påpekats bör serviceskyldigheten enligt förordningen avse 

en tidpunkt innan dess att passageraren anländer till destinationsstället, varför det är rimligt att 

inom förordningens gränser anse en försening vara uppkommen när den faktiska 

avgångstidpunkten väsentligt har avvikit från den planerade avgångstidpunkten. Eftersom art. 

19 i Montrealkonventionen bör täcka skador efter den tidpunkten att passageraren har 

ankommit till destinationsstället, vore det lämpligt att anse en försening i konventionens 

mening föreligga när den faktiska ankomsttidpunkten väsentligt avviker från den planerade 

ankomsttidpunkten.
195

 Även respektive regelverks syfte med ersättningen ifråga bör vara 

avgörande för hur begreppen inställelse och försening ska tolkas. 

 

8.3 När bör en försening eller inställelse tidsmässigt aktualisera 

lufttransportörens ersättningsansvar? 
   Utgångspunkten bör vara att det måste finnas en rimlig och rättvis gräns för hur långt i tiden 

en avgångstid respektive en ankomsttid minst måste bli förskjuten från den planerade 

avgångs- respektive ankomsttiden, för att en försening eller inställelse ska föranleda 

ersättningsansvar för lufttransportören. Med tanke på att ankomst- och avgångstider inte är 

några garanterade tider från lufttransportörens sida och på grund av att det torde vara allmänt 

känt att det inte är ovanligt med förseningar och inställelser i flygtrafiken, anser jag det vara 

rimligt att resenärer ska acceptera och planera in att det kan bli en något senare avgångs- 

och/eller ankomsttid än vad som följer av tidtabellen.  Reuschles formel för beräkning av den 

maximala förseningstiden som en resenär ska tåla enligt Montrealkonventionen
196

 leder dock 

inte till en rättvis bedömning. Formeln bör därför inte användas vid tillämpningen av 

Montrealkonventionen. I det följande redogörs det närmare för detta ställningstagande. 

   Anta att en resenär, som exempelvis flyger från Stockholm till Köpenhamn (exempel 

Stockholm – Köpenhamn) för att arbeta där blir försenad till arbetet med 30 minuter på grund 

av att dennes flyg ankom till Köpenhamn 60 minuter senare än planerat, drabbas av 200 

kronor i inkomstbortfall. Anta vidare att samma resenär istället reser från Stockholm till Paris 

(exempel Stockholm – Paris) i samma syfte och att dennes flyg även i detta fall blir försenat 

med 60 minuter, vilket föranleder att resenären ankommer till arbetet 30 minuter försent och 

drabbas av ett inkomstbortfall på 200 kronor. I båda fallen är den ersättningsgilla skadan 200 

kronor i inkomstbortfall, eftersom både art. 7 i förordningen (EG) nr 261/2004 och art. 19 i 

Montrealkonventionen avser att ersätta endast ekonomiska skador. Flygsträckan från 
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Stockholm till Köpenhamn är betydligt kortare och tar mindre tid än flygsträckan från 

Stockholm till Paris, varför resenären enligt Reuschles formel måste acceptera
197

 en längre 

försening i exemplet Stockholm – Paris än i exemplet Stockholm – Köpenhamn. Detta kan 

beroende på transporttiden leda till att resenären i exemplet Stockholm – Paris går miste om 

ersättningen medan resenären i exemplet Stockholm – Köpenhamn erhåller ersättning, trots 

att skadan i båda exemplen är densamma. Att exempelvis fastslå att alla passagerare, som 

drabbas av att deras flyg är försenat med 60 minuter eller av att deras flyg blir inställt och 

föranleder ett dröjsmål med 60 minuter, ska erhålla samma belopp i ersättning vore en 

betydligt mer rättvisare bedömning för konsumenter än den som Reuschles formel leder till.  

   Eftersom Reuschles formel inte torde vara användbar och på grund av att flygtid eller 

flygsträcka inte borde konstruera belopp som ersättning ska uppgå till, finns det i dagsläget 

ingenting som talar för att den skäliga transporttiden enligt Montrealkonventionen anses vara 

kortare eller längre än den skäliga transporttiden enligt förordningen (EG) nr 261/2004, varför 

Reuschles förslag på att analogitillämpa förordningens bestämmelse för tillämpning av 

Montrealkonventionens regel inte är aktuell. Uppfattningen om hur gränsen mellan 

transportörens ansvarsbefrielse och ersättningsskyldighet rimligast bör konstrueras gäller inte 

endast för Montrealkonventionens tillämpning utan även för tillämpningen av förordningen. 

Exakt hur lång tidsskillnad mellan den planerade avgångs-/ankomsttiden och den faktiska 

avgångs-/ankomsttiden som en resenär bör tåla, utan att det föranleder ersättningsansvar för 

lufttransportören, är dock svårt att bestämma. Möjligtvis är en tidsskillnad upp till 60 minuter 

acceptabel avseende luftbefordran och bör inte aktualisera transportörens ersättningsansvar.  

 

8.4 Om villkor för ersättningsskyldighet och om analogitillämpning av KtjL 

Liknande villkor som de i art. 5.1.c i förordningen (EG) nr 261/2004, om hur sent en 

lufttransportör får meddela resenärer att deras flyg har blivit inställt för att undgå att betala 

kompensation enligt art. 7 i förordningen, finns inte stadgade för transportörens 

ersättningsskyldighet enligt Montrealkonventionen.
198

 Det bör dock vara rimligt att inte 

ålägga en transportör för ersättningsskyldighet i de fall när denne har meddelat resenären om 

förseningen eller inställelsen inom en sådan tid att förseningen eller inställelsen inte leder till 

någon skada för resenären. På grund härav bör villkoren i art. 5.3.c i förordningen kunna 

analogitillämpas vid bedömningen av huruvida ersättning skall utgå enligt art. 19 

Montrealkonventionen.  

   ARN har tidigare ansett att transportörens meddelande enligt art. 5.1.c i förordningen (EG) 

nr 261/2004 ska kunna godkännas även som e-post meddelande.
199

 Någon allmän domstol har 

dock inte fastställt att en sådan tolkning av reglerna är rätt. En sådan tolkning bör kunna göras 

enligt art. 5.1.c.i och p. ii men inte alltid enligt art. 5.1.c.iii i förordningen. Inom de 

tidsintervaller som stadgas i art. 5.1.c.i och p. ii i förordningen torde det vara väldigt få 

resenärer som skulle undgå att läsa e-post meddelandet, särskilt med tanke på att de har 

lämnat sin e-postadress till flygbolaget i fråga och borde vara medvetna om att flygbolaget 

kan komma att skicka e-post meddelande till dem. Enligt art. 5.1.c.iii i förordningen finns det 
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dock möjlighet för flygbolaget att lämna meddelande även samma dag som den ursprungligen 

planerade avgångstiden under de förutsättningar som anges i artikeln. Med anledning av hur 

stressigt det kan vara för en resenär de sista dagarna innan en resa torde det inte vara ett 

obetydligt antal resenärer som glömmer att läsa sin e-post ett dygn innan resan, varför det inte 

bör vara rättfärdigat för en transportör att endast skicka e-post meddelande till resenären 

mindre än ett dygn innan den ursprungligen planerade avgångstiden, speciellt med tanke på 

att de flesta människor idag äger en mobiltelefon och är därför alltid kontaktbara via den.  

   Angående frågan huruvida en analogitillämpning av KtjL bör användas för fastställandet av 

lufttransportörens ersättningsansvar
200

 torde inte några sakliga skäl för att kunna göra en 

sådan analogitillämpning finnas, eftersom reglerna i förordningen (EG) nr 261/2004 och 

Montrealkonventionen är tillräckligt detaljerade för att en bedömning ska kunna göras i varje 

enskilt fall endast utifrån dessa två regelverk och analogitillämpningar dem emellan.    

  

8.5 Montrealkonventionen 

Den största bristen i Montrealkonventionen när det gäller passagerares rätt till ersättning torde 

vara bristen på transportörens informationsskyldighet om passagerares rättigheter vid 

förseningar.
201

 Detta eftersom denna brist leder till att många inte vet att de har rätt till 

ersättning vid förseningar enligt Montrealkonventionen, vilket i sin tur leder till att de inte 

åberopar denna rätt gentemot transportören när det blir aktuellt. Att så de facto är fallet i 

verkligheten visas i rättspraxis, där konsumenter i ett flertal fall endast har åberopat 

förordningen (EG) nr 261/2004 som grund för erhållandet av kompensation när 

Montrealkonventionen likaledes var tillämplig. Visserligen är det allas skyldighet att känna 

till vilka lagar och regler som gäller men det är få människor som faktiskt känner till exakt 

alla lagar och regler. Det faktum att passagerare, enligt min bedömning, inte har rätt till 

kompensation vid försenade flyg enligt art. 7 i förordningen, samtidigt som det inte finns 

någon informationsskyldighet för lufttransportören i konventionen angående resenärernas rätt 

till ersättning vid förseningar kan bidra till att passagerare inte får någon ersättning alls, vilket 

inte är det bästa utifrån konsumentskyddets perspektiv. Montrealkonventionen har liksom 

förordningen som syfte att stärka konsumentskyddet.
202

 

 

8.5.1 Utgångspunkten för tolkningen av art. 19 Montrealkonventionen 

När det gäller att fastställa om art. 19 Montrealkonventionen innefattar förutom förseningar 

även inställda flyg finns det skäl både för och emot detta. Utgångspunkten för tolkningen av 

art. 19 Montrealkonventionen är att fastställa hur stor betydelse internationella och nationella 

rättsprinciper bör ha vid tolkningen av artikeln. Först måste därför en avvägning göras mellan 

likabehandlingsprincipen, som är en allmän rättsprincip i vart fall inom EU, och tolkningen av 

begreppet inställelse enligt den utländska doktrinen som delvis innehåller nationella 

rättsprinciper. Majoriteten av de konventionsanslutna staterna torde sannolikt godkänna 
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tillämpningen av likabehandlingsprincipen, varför jag anser den representera 

unifieringssyftet
203

.  

   Grönfors ansåg att nationella lagförarbeten inte borde tillmätas stor betydelse vid tolkningen 

av en konvention.
204

 Frågan är hur stor vikt doktrinen kan tillmätas vid tolkningen av en 

konventionsregel, om utgångspunkten är att konventionen ska tolkas med en blandning av 

internationella rättsprinciper och nationella sådana? När det finns splittrade meningar i olika 

konventionsanslutna länders doktrin om en viss tolkning i konventionen, vilket är fallet med 

art. 19 Montrealkonventionen, blir det väldigt svårt att tillmäta doktrinen betydelse på ett sätt 

som är acceptabelt enligt de flesta konventionsanslutna länders rättssystem. I en sådan 

situation blir nästföljande fråga huruvida en tolkning av blandade internationella och 

nationella rättsprinciper verkligen är det optimala sättet att tolka just art. 19 i 

Montrealkonventionen med? En sådan blandad tolkning av artikeln medför att den tolkas 

olika från land till land, vilket inte är syftet med konventionen. Syftet är att konventionens 

bestämmelser ska tolkas lika i alla konventionsanslutna länder. Detta är vad som i första hand 

bör tas hänsyn till innan valet, att tolka konventionen med en blandning av nationella och 

allmänna internationella rättsprinciper, görs. Jag anser därför inte att en sådan tolkning är den 

bästa att tolka art. 19 i konventionen med.  

   Istället bör rätten utgå ifrån unifieringssyftet i dess helhet, som inte behöver betyda att de 

specifika nationella rättsprinciperna alltid lämnas åsido. I de fall när konventionsländernas 

nationella rättsprinciper överrensstämmer angående en viss regel i konventionen blir de 

automatiskt även allmänna internationella rättsprinciper och sammanfaller därför med 

unifieringssyftet. Av de rättsfall från EUD som har tagits upp i denna uppsats framgår det 

indirekt att de nationella rättsprinciperna i doktrinen inte har beaktats vid tolkningen av art. 

19, vilket tyder på att hänsyn endast har tagits till unifieringssyftet vid den tolkningen. 

 

8.5.2 Bör art. 19 Montrealkonventionen omfatta även inställda flyg? 

Något uttalande av EUD om huruvida förseningsbegreppet i art. 19 Montrealkonventionen 

inbegriper inställda flyg har inte gjorts. Det faktum att EUD åtskiljer begreppsmässigt en 

försening från en inställelse vid tolkningen av förordningen (EG) nr 261/2004 kan dock vara 

ett tecken på att även förseningsbegreppet i art. 19 Montrealkonventionen inte inbegriper en 

inställelse. Det är föga troligt att EUD skulle tolka förseningsbegreppet i 

Montrealkonventionen tvärtom än i förordningen, i synnerhet med tanke på att syftet att 

skydda konsumenter förekommer både i konventionen och i förordningen. För att avgöra 

huruvida även inställelse omfattas av artikeln bör inte endast förseningsbegreppet analyseras. 

Jag finner inte det faktum att förseningsbegreppet i art. 19 inte inbegriper en inställelse vara 

ett hinder för att ersättning ska utgå enligt artikeln även vid en inställelse. Med stöd av 

likabehandlingsprincipen är det nämligen möjligt att analogitillämpa art. 19 på inställda flyg, 

enär passagerare av inställda flyg de facto befinner sig i samma situation som passagerare av 

försenade flyg, vilket EUD också har konstaterat i de förenade målen C-402/07 och C-342/07. 

Resenären till inställda flyg bör således genom en analogitillämpning av art. 19 erhålla 
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ersättning även enligt konventionen, så länge det inte finns sakliga skäl att frångå 

likabehandlingsprincipen i sådana fall, vilka jag inte anser finnas
205

.  

   Innan någon slutgiltig tolkning av art. 19 i Montrealkonventionen görs bör hänsyn även tas 

till konsekvenserna av en viss tolkning av art. 19 och vilken konsekvens som är mest 

önskvärd ur ett samhällsperspektiv. Om det skulle bestämmas att artikeln inte inbegriper 

inställelser skulle det leda till att konsumenter skyddades i färre situationer än om artikeln 

skulle inbegripa inställelser, vilket är negativt för konsumenter och därmed inte heller 

önskvärt från deras sida. Det skulle inte heller vara konsekvent jämfört med ersättningsrätten 

vid försenade och inställda färjor, tåg och bussar där transportören är skyldig att ersätta 

resenärer både vid en försenad och vid en inställd transport.
206

 Att en passagerare på väg till 

en destination, exempelvis utomlands, blir försenad på grund av att transportmedlet blir 

försenat eller inställt medför inte några större skillnader i den skada som passageraren ifråga 

drabbas av om transportmedlet är ett flygplan, en färja, ett tåg eller en buss. Även den 

anledningen talar således för att passagerare av inställda flyg bör tillerkännas rätten till 

ersättning enligt art. 19 Montrealkonventionen. 

   Jag ställer mig något kritiskt mot åsikterna i doktrinen kring art. 19 Montrealkonventionen, 

eftersom vissa författare verkar vara väldigt måna om att begreppet försening ska tolkas på 

samma sätt som stiftare av Warszawakonventionen tolkade det, utan att ha några som helst 

andra grunder för att begreppet ska tolkas på det viset. Jag instämmer med att syftet bakom en 

konvention måste beaktas vid tolkningen av dess regler, men Montrealkonventionens syfte är 

inte att likställa med Warszawakonventionens även om det finns ett ”släktskap” mellan dessa 

två konventioner. Dessutom är det absurt att anse att art. 19 i Montrealkonventionen inte ska 

innefatta inställda flyg idag endast på grund av att det 1929 inte ansågs finnas något intresse 

av att ersätta passagerare av inställda flyg.
207

  

 

8.5.3 Sakliga skäl att frångå likabehandlingsprincipen i art. 19 

Montrealkonventionen.  

Det faktum att lufttransportören inte har någon skyldighet att informera resenärer om deras 

rättigheter enligt Montrealkonventionen leder till, såsom redan påpekats, att bestämmelserna i 

konventionen inte uppmärksammas av alla passagerare när förseningar och inställelser 

inträffar. Detta leder i sin tur till att flygbolagen redan undgår att betala ersättning i många 

fall. Alltså kan inte en särskild stor summa av den totala ersättning, som ett flygbolag har 

ansetts skyldigt att betala under ett år, härledas till art. 19 i Montrealkonventionen. På grund 

härav anser inte jag sakliga skäl finnas att frångå likabehandlingsprincipen enligt art. 19 

Montrealkonventionen, avseende frågan huruvida ersättning ska utgå även för inställda flyg 

enligt artikeln.  

   Montrealkonventionens bestämmelse liknar reglerna i SjöL om resenärers rätt till ersättning 

vid försenade och inställda färjor på det sättet att ansvarsgränsen om 4150 SDR stadgas inom 

båda regelverken. Regeln om resenärers självrisk upp till 20 SDR gör dock att reglerna i SjöL 

är en aning mildare jämfört med art. 19 och 22.1 i Montrealkonventionen, samtidigt som 
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risken att en passagerarfärja blir försenad eller inställd torde vara något mindre än att ett 

passagerarflygplan blir försenat eller inställt. Å andra sidan är reglerna för tågförseningar och 

tåginställelser i CIV något strängare än reglerna i Montrealkonventionen, enär CIV inte 

stadgar någon beloppsgräns för transportörens ersättningsansvar. Regeln för 

busstransportörens ersättningsskyldighet kan anses vara både sträng och mild beroende på det 

enskilda fallet, eftersom regeln är ospecifikt bestämd.
208

 Jämfört med andra transportmedels 

regelverk finner jag Montrealkonventionens art. 19 och 22.1 vara ”lagom stränga” gentemot 

lufttransportören för att konventionens syfte ska tillgodoses. Några sakliga skäl att frångå 

likabehandlingsprincipen vid tillämpningen av konventionens regler finns därför inte.  

 

8.6 Syftet med förordningen (EG) nr 261/2004 
Av EUD:s domskäl i de förenade rättsfallen C-402/07 och C-342/07 får jag ett intryck av att 

EUD anser att förordningen (EG) nr 261/2004 endast har till syfte att skydda konsumenterna, 

och att detta syfte är tillräckligt starkt för att kompensation till resenärer även ska utgå vid 

försenade flyg. Lagstiftaren torde dock inte endast ha tänkt skydda konsumenterna utan har 

tänkt på båda parter i avtalet, även om transportören anses vara en betydligt starkare part. 

Således torde avsikten med de aktuella bestämmelserna ha varit att transportören ska åläggas 

rimligt ansvar och rimliga skyldigheter med hänsyn till den uppkomna situationen i varje 

enskilt fall samtidigt som konsumenten ska få en rimlig kompensation med hänsyn till 

relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Endast på det viset kan en balans mellan 

parternas skyldigheter och rättigheter skapas och därmed sker även en rättvis bedömning.  

   Att lagstiftaren de facto även har tänkt på transportörens situation vid stiftandet av 

förordningen framgår inte lika tydligt av förordningen som att denne har tänkt på 

konsumentskyddet. Därmed inte sagt att det inte framgår alls att även transportörens situation 

beaktas, dock inte lika starkt som konsumentens. De tidsfrister som anges i art. 5.1 c i 

förordningen (EG) nr 261/2004 är ett exempel på att lagstiftaren även har haft transportörer i 

åtanke när den stiftade förordningen. Även regleringen av ansvarsbefrielse vid extraordinära 

omständigheter talar för detta. På grund härav anser inte jag det vara en slump att lagstiftaren 

inte uttryckligen har stadgat att passagerare till försenade flyg, enligt art. 6 i förordningen, har 

rätt till kompensation enligt art. 7 i förordningen.  

 

8.7 Förordningens syfte med begreppet flygning 
Angående begreppet flygning i förordningen (EG) nr 261/2004 anser jag det vara rimligt och i 

överensstämmelse med förordningens syfte att skydda konsumenten, genom att inte anse 

begreppet omfatta en tur- och returflygning.
 209 

Frågan är dock om förordningens syfte även 

har varit att kompensationen ska kunna utges fler gånger än en gång per sådan flygning i det 

fall flygningen avser en längre sträcka med ett eller flera byten av flyg? Ett exempel (exempel 

1) på vad som kan hända en resenär i en sådan situation är att, om en inställelse
210

 sker i 

början på en flygning, kan det lätt leda till en dominoeffekt, dvs. att resenären missar 
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nästföljande flyg och därför även ett eventuellt flyg efter det osv. Ett annat exempel (exempel 

2) är att ingen dominoeffekt sker av inställelsen av första flyget i ledet dvs. resenären 

ankommer i rätt tid till det andra flyget, men att även det andra flyget blir inställt av någon 

anledning. Bör således begreppet flygning i förordningen i dessa två exempel omfatta alla 

anslutande flyg i den ena riktningen eller endast det första flyget?  

   I exempel 1 föreligger det adekvat kausalitet mellan inställelsen vid starten och nästa 

inställelse, eftersom den andra inte hade inträffat om inte den första gjorde det, vilket är 

rättsligt relevant. Passagerare bör därför kompenseras för alla skador fram till 

destinationsstället, vilket även kan ses som en enda skada. Exempel 1 talar, ur ett 

konsumentskyddsperspektiv, mer för att begreppet flygning ska avse hela flygsträckan i en 

riktning. Detta eftersom resenären i annat fall endast skulle få kompensation för den första 

inställelsen, dessutom en mycket låg sådan på grund av en kort flygsträcka samtidigt som 

ingen kompensation skulle utgå för dennes förseningar till de anslutande flyg, eftersom denne 

”själv” kom försent till de anslutande flygen. Ur transportörens perspektiv är detta självklart 

en nackdel, eftersom denne måste betala något högre kompensation i det fall begreppet 

flygning avser hela flygsträckan i en riktning. 

   Exempel 2 är något mer komplicerat att utreda enär det inte föreligger en kausalitet mellan 

flygningarna/inställelserna i ledet. Den viktiga frågan blir i detta exempel om all den skada 

som resenären drabbas av under hela flygsträckan i den ena riktningen, är att ses som en enda 

skada, trots att kausalitet mellan skadehändelserna inte föreligger, på grund av att begreppet 

flygning omfattar hela flygsträckan i en riktning, eller om det ska ses som flera olika skador i 

en riktning på grund av att begreppet flygning endast omfattar flygning från startpunkten och 

fram till det första anslutningsflyget? Huruvida begreppet flygning omfattar den första eller 

den andra förklaringen har direkt betydelse för kompensationens storlek enligt art. 7 i 

förordningen. Om begreppet flygning endast omfattar en del av den totala flygsträckan i en 

riktning har passagerare möjlighet att få dubbel eller tredubbel kompensation i en riktning, 

vilket leder till att kompensationen totalt sett kan bli högre än om begreppet flygning avser 

hela flygsträckan till destinationsstället i en riktning. Om exempelvis den totala flygsträckan i 

en riktning är 3 000 km med en mellanlandning efter 1 500 km kan kompensationen bli 100 

euro högre (2 x 250 euro), om begreppet flygning omfattar endast en delsträcka av den totala 

flygsträckan, än om begreppet flygning avser hela den totala flysträckan i en riktning (1 x 400 

euro). I exempel 2 är det således till nackdel för resenären att begreppet flygning omfattar 

hela transportsträckan i en riktning men till fördel för transportören, dvs. tvärtom än hur det är 

i exempel 1. 

   Vid en avvägning av den bedömning jag har gjort i exempel 1 och exempel 2 finner jag 

ingen större skillnad finnas i kompensationen, om begreppet flygning omfattar antingen hela 

flygsträckan i en riktning eller endast flygning från startpunkten när ett flygplan lyfter till dess 

det landar, eftersom det som ena parten förlorar på i exempel 1 vinner den på i exempel 2 vid 

samma tolkning av begreppet flygning i båda exemplen. Att begreppet flygning omfattar hela 

flygsträckan i en riktning torde dock vara mer praktiskt tillämpbart, vilket är anledningen till 

att jag delar EUD:s tolkning av begreppet flygning i rättsfallet C-173/07. 
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8.8 Force-majeure/extraordinära omständigheter 

Med tanke på hur reglerna i förordningen (EG) nr 261/2004 och Montrealkonventionen är 

stadgade finns det inga objektiva skäl som skulle kunna föranleda att någon omständighet som 

sådan, klassad som force-majeure enligt art. 19 i konventionen, inte bör klassas som en 

extraordinär omständighet enligt förordningens bestämmelser och vice versa. Innebörden av 

force-majeure och extraordinära omständigheter bör därför vara densamma. Visserligen 

uttalade sig Europarådet om att uttrycket extraordinära omständigheter valdes för att undvika 

oklara rättslägen.
211

 Någon förklaring om vad som menades med ”oklara rättslägen” angavs 

dock inte. Möjligtvis åsyftade Europarådet att tolkningen av rekvisitet ”alla rimliga 

åtgärder”
212

, för att force-majeure/extraordinära omständigheter ska anses föreligga, skulle 

åtskiljas förordningen och Montrealkonventionen emellan på det viset som generaladvokaten i 

rättsfallet C-396/06 tolkade rekvisitet.
213

   

   I praktiken torde det inte ha stor betydelse om rekvisitet ”alla rimliga åtgärder”
214

, för att 

force-majeure/extraordinär omständighet ska anses föreligga, ska tolkas, som att transportören 

måste ha vidtagit alla åtgärder för att undvika försening respektive inställelse eller, som att 

transportören ”endast” måste visa att om alla rimliga åtgärder hade vidtagits skulle ändå 

försening eller inställelse inträffa. Detta eftersom det höga beviskravet ”uppenbart” leder till 

att det blir nästan omöjligt för en transportör att bevisa att om alla rimliga åtgärder hade 

vidtagits hade en försening/inställelse ändå uppkommit, i ett fall, när en försening/inställelse 

inte hade inträffat om transportören hade vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika 

förseningen/inställelsen. Teoretiskt sett är det dock strängare att transportören måste bevisa att 

”alla åtgärder har vidtagits” än att transportören måste bevisa att ”om alla åtgärder hade 

vidtagits…”. 

   Det som i praktiken skulle kunna föranleda att en omständighet, som anses vara extraordinär 

enligt förordningen, inte anses vara force-majeure enligt konventionen och vice versa, vore att 

olika beviskrav ställs förordningen och konventionen emellan på transportören, när denne ska 

bevisa att en viss omständighet är extraordinär alternativt force-majeure. Detta eftersom ett 

lägre beviskrav enligt det ena regelverket kan medföra att en viss omständighet anses vara 

force-majeure/extraordinär omständighet, medan ett högre beviskrav enligt det andra 

regelverket kan medföra att samma omständighet i samma fall inte anses som force-

majeure/extraordinär omständighet. För närvarande kräver förordningen att beviskravet 

”uppenbart” är uppfyllt, vilket jag anser är ett lämpligt beviskrav med tanke på att 

ersättningsansvaret gäller förhållandet mellan en näringsidkare och konsument, där 

konsumenten är en betydligt svagare part. På grund härav borde även beviskravet enligt 

Montrealkonventionen ställas som ”uppenbart”. Samma beviskrav både i förordningen och 

konventionen medför att det i praktiken inte finns några skillnader mellan uttrycken force-

majeure i konventionen och extraordinära omständigheter i förordningen. 

   Tveksamheter har funnits kring huruvida omständigheter som strejk och tekniska problem 

med ett flygplan överhuvudtaget ska tillerkännas som force-majeure/extraordinära 
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omständigheter.
215

 Strejk kan förvisso tänkas vara ett sätt för lufttransportören att komma 

undan ansvaret genom att transportören uppmanar sina anställda på flygplatsen att strejka. 

Med anledning av att ett väldigt högt beviskrav ställs på transportören torde denne inte ha 

någon möjlighet att komma undan med ett sådant agerande. Angående tekniska fel med ett 

flygplan kan det istället tänkas att lufttransportören avsiktligt konstruerar sådant fel i 

situationer när alltför få passagerare har bokat ett visst flyg, enär transportören inte finner det 

vara lönsamt att transportera få passagerare. Detta skulle kunna vara en anledning till att helt 

undanta tekniska fel från uttrycken force-majeure/extraordinära omständigheter. Det torde 

dock vara omöjligt för transportören att komma undan med ett sådant agerande, även när det 

gäller tekniska fel, när beviskravet ställs som ”uppenbart”. Detta beviskrav bör anses vara 

uppfyllt när transportörens bevisning är tillräckligt starkt att det inte föranleder några som 

helst tveksamheter om att transportören kan ha avsiktligt konstruerat felet.  

   På grund av det anförda anser inte jag att vissa omständigheter aldrig bör tillerkännas som 

force-majeure/extraordinära omständigheter. Så länge omständigheten ifråga leder till att alla 

krav som ställs på force-majeure/extraordinära omständigheter uppfylls, finns det ingen 

anledning att utesluta vissa omständigheter från dessa två uttryck. En särbehandling av 

omständigheter vore oskälig mot lufttransportörer och samtidigt en obefogad särbehandling.  

 

8.9 Extraordinära omständigheter och serviceskyldigheten i art. 9 

förordningen (EG) nr 261/2004  
Den serviceskyldighet som en transportör har enligt art. 9 i förordningen (EG) nr 261/2004 

vid försenade och inställda flyg, är enligt min uppfattning också en slags kompensation. Detta 

eftersom transportören inte hade behövt betala övernattningar, måltider, telefonsamtal, etc. 

om inte förseningen eller inställelsen ifråga hade uppstått. Endast för att en ersättning sker in 

natura medför inte det att det inte ska anses som en ersättning. Det faktum att 

serviceskyldigheten är en ersättning från transportören till passageraren medför dock inte att 

art. 9 står i strid med art. 19 i Montrealkonventionen på grund av avsaknad av undantag från 

skyldigheten
216

, eftersom möjligheten till undantag i vissa fall torde finnas. Mina argument 

för detta ställningstagande redogörs i det följande. 

   Det torde vara inkonsekvent att först fastslå, såsom EUD gjorde i rättsfallet C-344/04, att 

även om i ett visst fall extraordinära omständigheter skulle föreligga enligt art. 6 i 

förordningen, gäller inte skälen 14 och 15 i förordningen
217

 om att transportörens skyldigheter 

för assistans och service
218

 begränsas vid extraordinära omständigheter, för att sedan 

konstatera i de förenade rättsfallen C-402/07 och C-342/07, att extraordinära omständigheter 

kan åberopas av transportören för att undgå det ekonomiska kompensationsansvaret vid 

kraftigt försenade flyg enligt art. 6 med stöd av skälen 14 och 15 i förordningen. Det är 

således motsägelsefullt att i ett fall tolka skälen 14 och 15 som icke-användbara som stöd för 

att tillämpa ett undantag av huvudregeln i art. 6 i förordningen och i ett annat fall faktiskt 

använda skäl 14 och 15 som stöd för att analogitillämpa undantaget i art. 5.3 på en 
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omständighet om grundas på art. 6. Jag är därför inte övertygad om att förordningen med stöd 

av skälen 14 och 15 kan tolkas på det viset att en transportörs skyldigheter till assistans och 

service vid försenade flyg inte kan begränsas eller undantas vid extraordinära omständigheter 

men att transportören ska ha kompensationsansvar vid försenade flyg och att detta ansvar ska 

kunna undantas enligt extraordinära omständigheter.  

   Av skäl 12 i förordningen framgår det att lufttransportören har informations-, assistans- och 

serviceskyldighet gentemot passagerare som drabbas av inställda flygningar. Av skälets 

ordalydelse framgår det att först när transportören inte har lyckats uppfylla dessa skyldigheter 

vid inställda flyg ska kompensation utgå, om inte inställelsen berott på extraordinära 

omständigheter. Detta torde betyda att när en inställelse orsakats av extraordinära 

omständigheter, behöver ingen kompensation utgå trots att transportören inte uppfyllt de 

ovannämnda skyldigheterna. Alltså indikerar denna tolkning att skäl 12 kan ha samma 

betydelse som skäl 14, nämligen att transportörens skyldigheter vid inställda flyg mer eller 

mindre bortfaller helt och hållet vid extraordinära omständigheter. Jag anser därför EUD:s 

tolkning, att skälen 14 och 15 inte ska kunna begränsa transportörens skyldigheter enligt art. 6 

dvs. vid förseningar, vara inkonsekvent även i förhållande till skäl 12 i förordningen. Med 

detta inte sagt att tolkningen, att lufttransportörens serviceskyldighet enligt art. 9 i 

förordningen aldrig får begränsas, kan rättfärdigas med stöd av något annat argument. Ett 

exempel på ett sådant argument kan vara att stärka konsumentskyddet, vilket även är ett av 

förordningens syften och därför även ett starkt argument.
219

 Frågan är dock hur långt det är 

rimligt att konsumentskyddet ska sträcka sig och om det verkligen är i precis alla situationer 

av extraordinära omständigheter som transportören ska fullgöra sin serviceskyldighet. 

   Serviceskyldigheten enligt art. 9 i förordningen bör kunna undantas gentemot konsumenter 

på hemmaplan som köper en flygbiljett efter den tidpunkten att det har kommit allmänheten 

till kännedom att alla flygplan i Europa är begränsade i sin framkomlighet på grund av 

exempelvis askmoln, förutsatt att biljetten utnyttjas under de särskilt extrema förhållandena. 

Detta eftersom det inte bör anses vara rimligt att flygbolagen ska stå för resenärernas 

kostnader som uppstår av fördröjningen när resenärer bokar flyg och själva väljer att resa med 

sådana, efter det att de har fått kännedom om rådande extrema förhållanden för flygtrafiken.  

   Hänsyn bör tas till ”förnuftiga resenärer” vid fastställandet av gränserna för när 

transportören ska anses vara ersättningsskyldig, dock inte med samma definition av 

”förnuftiga resenärer” som Reuschle använder sig av
220

. Med ”förnuftiga resenärer” syftar jag 

på att de som bokar flyg från hemmaplan efter kännedom om ovanligt försvårade 

flygförhållanden även bör räkna med att de kan ankomma till destinationsstället mycket 

senare än under normala omständigheter. Därför bör lufttransportörers ansvar helt borttas i 

sådana fall. Detta argument kan jämföras med ARN:s avgörande angående tågtransportörens 

ansvarsbefrielse på grund av informationsutgivandet om eventuella störningar i tågtrafiken, 

som jag fann vara rätt avgjort.
221

 Visserligen var det transportören som informerade 

resenärerna och inte media i det fallet. Även vissa andra pålitliga källor, såsom nyheter och 

dagstidningar, som upprepade gånger återger information om den allvarliga situationen med 

exempelvis europeiskt luftrum och då det är i princip omöjligt att som konsument ha undgått 
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att ta del av den informationen, bör dock accepteras som godtagbar informationskälla. Väljer 

konsumenten trots den informationen att boka en flygresa och resa under de rådande 

förhållanden, har den samtidigt accepterat att resa under sådana förhållanden, varför 

transportörens serviceskyldighet bör kunna undantas i sådana fall.   

   Jag anser att det bör göras åtskillnad extraordinära omständigheter emellan och inte endast 

mellan vanliga omständigheter och extraordinära omständigheter. Det vore inte orimligt att 

till och med införa en särskild bestämmelse i förordningen (EG) nr 261/2004 för ”vissa 

extraordinära omständigheter”, där serviceskyldigheten enligt art. 9 i förordningen begränsas 

för sådana omständigheter. Med ”vissa extraordinära omständigheter” menar jag 

extraordinära omständigheter som uppkommer väldigt sällan men som leder till att i princip 

alla resenärer inom ett omfattande geografiskt område drabbas av försenade eller inställda 

flyg. Det är sannolikt att flertal flygbolag under vissa extraordinära omständigheter har 

begränsade resurser att ersätta alla passagerare med all den service som stadgas i art. 9 i 

förordningen, på grund av det omfattande antalet passagerare som blir drabbade. Därför vore 

det orimligt om inte en begränsad serviceskyldighet under sådana förhållanden godtogs. Att 

tolka art. 9 i förordningen som att serviceskyldigheten gäller alltid för all slags service vore 

inte endast orimligt utan även effektlöst i fall av sådana omständigheter, eftersom flygbolagen 

knappast kan trolla fram all service om all service är i princip omöjlig att erbjuda för alla 

resenärer. Under vissa extraordinära omständigheter bör i första hand resurser satsas på att 

erbjuda alla strandsatta resenärer gratis måltider och förfriskningar och resterande service så 

långt det är möjligt med de resurser flygbolaget har. Flygbolaget bör dock ha full bevisbörda 

för att det inte var skäligt att kräva att all service enligt art. 9 skulle erbjudas.  

   Ett argument för att lufttransportörens ersättning i form av service enligt art. 9 i 

förordningen (EG) nr 261/2004 aldrig bör begränsas eller undantas när extraordinära 

omständigheter föreligger skulle kunna vara att det ligger i flygbranschens natur att erbjuda 

sina kunder service i form av övernattning, måltider, förfriskningar, etc. Detta argument 

saknar dock en fullständig verklighetsförankring och därmed även relevans, enär med det 

argumentet hänsyn inte tas till fallen av ovan beskrivna ”vissa extraordinära omständigheter”. 

Dessutom är sjötransportörens serviceskyldighet vid förseningar och inställelser i 

förordningen (EU) nr 1177/2010 betydligt mera mildare gentemot sjötransportören än 

lufttransportörens serviceskyldighet i förordningen (EG) nr 261/2004, trots att det stadgas 

samma form av service i båda förordningarna.
222

 Regler i förordningen (EU) nr 1177/2010 är 

betydligt bättre anpassade för ”vissa extraordinära omständigheter” än vad reglerna i 

förordningen (EG) nr 261/2004 är, vilket också talar för att art. 9 i förordningen bör tolkas på 

det sättet som jag föreslagit ovan, fram till dess att den revideras på det sättet att den liknar 

den stadgade serviceskyldigheten i förordningen (EU) nr 1177/2010. Jag har inte funnit några 

sakliga skäl som skulle kunna tala för att det faktum, att dessa två förordningar inte avser 

samma transportmedel, föranleder att serviceskyldigheten för lufttransportören bör vara 

striktare än för sjötransportören, eftersom resenärer drabbas av nästan exakt samma 

olägenheter vid sjöbefordran som vid luftbefordran när det inträffar förseningar eller 

inställelser. 
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8.10 Bör kompensation enligt art. 7 i förordningen (EG) nr 261/2004 utgå 

även vid försenade flyg? 
EUD:s uppfattning, om att begreppet försening åtskiljs från begreppet inställelse enligt 

förordningen samtidigt som förordningen avser att ge exakt samma kompensation till 

resenärer drabbade av förseningar som till resenärer drabbade av inställelser, är något 

märklig. Denna uppfattning är ännu märkligare på grund av att förordningen inte uttryckligen 

stadgar att kompensationsersättningen enligt art. 7 även skall utgå vid förseningar. Jag är av 

den uppfattningen att om syftet är att exakt samma slags kompensation skall utgå vid inställda 

som vid försenade flyg, kan det inte samtidigt påstås att begreppen försening och inställelse 

aldrig kan ha samma innebörd. Detta på grund av att det är syftet med kompensationen som 

bör ligga till grund för begreppens innebörd och om syftet med kompensationen är att den ska 

vara exakt likadant utformad både för försenade och inställda flyg bör även begreppen 

försening och inställelse ha samma innebörd.  

   Problemet är dock att konstatera huruvida lagstiftaren av förordningen (EG) nr 261/2004 

verkligen åsyftade att kompensation enligt art. 7 även ska utgå vid förseningar, med avseende 

på hur förordningen är utformad. Exempelvis finns det en tydlig skillnad mellan behandlingen 

av förseningar och inställelser båda enligt skälen till förordningen och enligt artiklarna i 

förordningen. Det är knappast troligt att lagstiftaren på alla dessa ställen i förordningen inte 

tänkte igenom vad stadgandena innebar, speciellt med tanke på att skillnaderna är uppenbara. 

Mot bakgrund av detta anser jag den analogitillämpningen av art. 5 som EUD gjorde i de 

förenade rättsfallen C-402/07 och C-342/07 vara väldigt långtsökt, även om den är till 

konsumentens fördel, eftersom det är svårt att tro att lagstiftaren missade att reglera om 

kompensation för försenade flyg i art. 6 när denne mycket tydligt har reglerat kompensation 

för inställda flyg i art. 5. Analogitillämpningen som EUD gjorde stödjer sig dock på 

likabehandlingsprincipen, som kan föranleda att, även om förordningens syfte inte har varit 

att kompensation enligt art. 7 ska utgå vid försenade flyg, kompensation ändå ska utges i 

händelse av försenat flyg. Med tanke på hur art. 7 är utformad torde det föreligga sakliga skäl 

att frångå likabehandlingsprincipen. En förklaring av detta ställningstagande anges i 

nästföljande avsnitt. 

 

8.11 Sakliga skäl att frångå likabehandlingsprincipen i art. 7 i 

förordningen (EG) nr 261/2004  
Likabehandlingsprincipen talar för att passagerare till inställda och försenade flyg ska erhålla 

samma slags ersättning i liknande situationer. Det enda sakliga skälet att frångå 

likabehandlingsprincipen angående lufttransportörens ersättningsansvar enligt art. 7 i 

förordningen (EG) nr 261/2004 skulle kunna vara att artikeln såsom den är utformad idag, inte 

anses som proportionerlig. Detta argument har också kommit på tal i mål C-344/04 men inte 

blivit godtaget på grund av otillräcklig bevisning.
223

 I det följande redogörs för min 

uppfattning av det sakliga skälet att frångå likabehandlingsprincipen.     

   Lågprisflygbolagens existens är särskilt hotad av att den ekonomiska kompensationen enligt 

art. 7 i förordningen anses utgå både vid inställda och försenade flyg. Lågprisflygbolag finns 
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för att främst stå i tjänst för konsumenter och är väldigt eftertraktade från konsumentsidan, 

varför regler som äventyrar lågprisflygbolagens existens inte är försvarbara ur en 

samhällssynvinkel. EUD anser att lågprisflygbolagen måste behandlas likadant som övriga 

flygbolag
224

, vilket jag instämmer med. Problemet är dock att art. 7 i förordningen leder till 

samma onödigt betungande konsekvens för alla flygbolag och inte endast för 

lågprisflygbolag, men det är dessa som torde drabbas hårdast av artikeln.   

   Den ekonomiska kompensationen bör utgå både vid inställda och försenade flyg. Några 

sakliga skäl att särbehandla passagerare av försenade flyg från passagerare av inställda flyg 

och vice versa, när det gäller deras rätt till ersättning, torde inte anses föreligga. Den rätten får 

dock inte strida mot proportionalitetsprincipen. Art. 7 i förordningen (EG) nr 261/2004 bör, 

på det viset som den är utformad idag, anses vara oproportionerlig och i behov av att revideras 

på det viset att den blir proportionerlig. Därmed skulle sakliga skäl att frångå 

likabehandlingsprincipen elimineras. Anledningen till att artikeln är oproportionerlig är att 

syftet med förordningen, att stärka konsumentskyddet genom att ge passagerare rätt till 

ersättning vid olägenheter, går att tillgodose på ett sätt som inte är onödigt betungande för 

flygbolagen. Detta kan uppnås genom att kompensationen enligt art. 7 i förordningen (EG) nr 

261/2004 endast grundas på den tid som resenären ifråga har förlorat, oberoende av 

flygsträckan eller flygtiden. Den tiden bör vara oskäligt lång för att på det viset återspegla den 

skada som resenären ifråga har drabbats av.  

   Jag anser schablonersättningen i art. 7 i förordningen inte endast vara onödigt betungande 

för flygbolagen utan även orättvis gentemot konsumenter. Detta på grund av att en 

passagerare vars flygsträcka är på 1 500 kilometer får en ersättning uppgående till 250 euro, 

medan en annan passagerare som drabbas av samma skada men vars flygsträcka råkar vara 

något längre än 1 500 kilometer erhåller 400 euro i ersättning, enligt art. 7.1 i förordningen. 

Detta är orimligt gentemot konsumenter och onödigt betungande gentemot lufttransportören 

ifråga, oavsett om lufttransportören är ett lågprisflygbolag eller inte. Det är trots allt på grund 

av att tiden inte har följts som passagerare ifråga måste kompenseras, varför det är ologiskt att 

kompensationen inte på något sätt grundas på den tid som skiljer sig mellan den planerade 

avgångstiden och den verkliga avgångstiden.  

   Därutöver finner jag det något märkligt att art. 19 i förordningen (EU) nr 1177/2010 

(personbefordran till sjöss) de facto grundar ersättningen för förseningar och inställelser 

delvis på den tiden som dröjsmålet uppgår till men inte art. 7 i förordningen (EG) nr 

261/2004. Jag anser detta vara märkligt på grund av att det inte finns några skillnader mellan 

den skada som en passagerare av ett inställt flyg drabbas av och skadan som en passagerare av 

en inställd färja drabbas av.  

   Det faktum att art. 7 i förordningen (EG) nr 261/2004 är oproportionerlig utgör sakligt skäl 

att frångå likabehandlingsprincipen. Därmed bör kompensationen enligt artikeln inte utgå för 

försenade flyg, utan endast för inställda, fram till dess att artikeln ändras på det viset som har 

föreslagits. Detta för att minska antalet fall med onödigt betungande ekonomiska 

konsekvenser för alla flygbolag men även för att minska risken att lågprisflygbolagen 

försvinner från marknaden, vars biljettpriser till stor del understiger de 

schablonersättningsbeloppen som stadgas i art. 7 i förordningen.  
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   Vissa anser möjligtvis att art. 7 i förordningen inte alls orsakar några större olägenheter för 

flygbolagen eftersom dessa har transportansvarsförsäkringar hos försäkringsbolag som kan 

sprida ut sitt ansvar bland övriga försäkringsbolag och på det viset minska 

försäkringspremien. Försäkringspremien beräknas dock på risken att ett försäkringsfall ska 

inträffa och på den lagstiftning som stadgar ersättningsansvaret.
225

 Inom flygbranschen torde 

risken för försenade och inställda flyg vara stor och på grund av det stora antalet passagerare 

som drabbas av inställda och försenade flyg uppgår även den totala summan av alla 

ersättningsutbetalningar under en försäkringstid, enligt art. 7 i förordningen, till ett stort 

belopp för flygbolagen. Den stora riskexponeringen och det stora ersättningsbeloppet höjer 

utan tvekan flygbolagens försäkringspremie. Försäkringsbolagen är dessutom måna om att gå 

med vinst, varför det är osannolikt att dessa skulle erbjuda en försäkring som de skulle gå i 

förlust med, vilket leder till att försäkringspremien knappast kan vara av obetydlig storlek för 

flygbolagen. Genom att kompensationen enligt art. 7 inte utgår för försenade flyg, eller 

genom att art. 7 revideras på det ovan beskrivna sättet, skulle leda till att försäkringspremien 

skulle bli lägre. Såsom art. 7 är utformad idag och såsom den hittills tolkats påverkar den 

genom förhöjda försäkringspremier flygbolagens ekonomiska ställning negativt.
226

 Även om 

detta går att lösa genom förhöjda biljettpriser, eftersom flygbolagen inte torde tappa avsevärt 

många kunder genom högre biljettpriser
227

, skulle det ändå vara onödigt betungande mot 

flygbolagen att tolka art. 7 på det viset att kompensation ska utgå även vid försenade flyg. 

Dessutom medför det att olika storlekar på ersättning utbetalas för samma skada. På grund av 

det anförda bör inte argumentet att flygbolagen har försäkring mot kompensationsansvaret 

vara godtagbart som stöd för att sakliga skäl inte finns att tills vidare frångå 

likabehandlingsprincipen. 

 

8.12 Bör en resenärs tidigare avgångs- och ankomsttid än planerat, på 

grund av inställelse, föranleda ersättningsansvar för lufttransportören? 
En tidigare avgångs- och ankomsttid kan på samma sätt som en senare avgångs- och/eller 

ankomsttid föranleda ideella/ekonomiska skador för resenären, varför det inte bör finnas 

några hinder i att ersättning även utges för en tidigare avgångs- och ankomsttid. Det är dock 

endast art. 5.1.c.ii och p. iii i förordningen (EG) nr 261/2004 som lämnar ett visst utrymme för 

en sådan tolkning. Enligt art. 7.2 i förordningen skulle kompensationen vid en tidigare 

avgångs- och ankomsttid föranleda att kompensationen minskades med 50 procent. Eftersom 

art. 19 i Montrealkonventionen endast bör ersätta skador efter passagerares ankomsttid och 

eftersom ankomsttiden måste vara senare än planerat för att ersättning skall utgå enligt 

artikeln, finner inte jag någon möjlighet för passagerare att erhålla ersättning enligt 

Montrealkonventionen vid en tidigare avgångs- och ankomsttid. (Se ARN 2006-05-23; 2006-

0535 på slutet av avsnitt 3.3) 

   När det gäller transportörens ersättningsskyldighet i form av service enligt art. 9 i 

förordningen (EG) nr 261/2004 går det inte utifrån förordningen att utläsa att transportören 

även är serviceskyldig när en inställelse föranleder en tidigare avgångs- och ankomsttid. 
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Några skäl som talar för att lufttransportören bör ha sådan serviceskyldighet även vid 

resenärers tidigare avgångs- och ankomsttider torde inte finnas. 

 

8.13 Vad bör ersättas? 

Frågan vad som en resenär bör erhålla ersättning för
228

 är mest intressant angående psykiska 

olägenheter, som inte ersätts enligt Montrealkonventionen om de inte har något samband med 

en personskada. Både Montrealkonventionen och förordningen (EG) nr 261/2004 avser att 

ersätta ideella/ekonomiska skador, varför en tolkning att psykiska olägenheter ersätts vore 

varken rätt enligt konventionen eller förordningen. Även andra svårigheter finns med att 

rättfärdiga ersättning för psykiska olägenheter. Om psykiska olägenheter ska ersättas krävs 

det att adekvat kausalitet föreligger mellan förseningen/inställelsen och olägenheten. I annat 

fall vore det oskäligt att ålägga transportören ersättningsskyldighet för psykiska olägenheter. 

Det blir dock oerhört svårt att bedöma när en adekvat kausalitet föreligger på grund av 

bevissvårigheter.  

   Det vore lämpligast att resenären åläggs bevisbördan för att ha drabbats av psykiska 

olägenheter på grund av förseningen/inställelsen, enär det är lättast för denne att bevisa en 

sådan omständighet, men hur stor är chansen att denne de facto lyckas att bevisa sambandet 

mellan förseningen/inställelsen och olägenheten? Troligtvis inte särskilt stor, vilket skulle 

leda till att betydelsen av att reglernas syfte även innefattade ersättning av psykiska 

olägenheter inte heller vore stor. Vidare bör hänsyn även tas till det faktum att en 

näringsidkares intresse att driva en verksamhet sannolikt minskar allteftersom dennes 

ersättningsansvar blir mer långtgående, varför även det faktumet talar för att psykiska 

olägenheter inte bör ersättas. Jag anser således att ersättningsreglerna även i fortsättningen bör 

tolkas på det viset att de endast omfattar rena förmögenhetsskador.  

 

8.14 Bedömning av fallet T 3050-10229 
Bedömningen av fallet T 3050-10 som görs i det följande kommer att grundas på dem 

konstateranden som hittills har redovisats i kapitel 8, angående hur de aktuella reglerna bör 

tolkas. Enligt art. 5.1.c i förordningen (EG) nr 261/2004 har resenärerna rätt till kompensation 

enligt art. 7 i förordningen, om inte transportören på grund av extraordinära omständigheter 

enligt art. 5.3 i förordningen kan frigöra sig ansvaret. Eftersom ersättning enligt 

Montrealkonventionen, genom en analogitillämpning av art. 19 i konventionen, bör utgå även 

för inställda flyg,
230

 skulle resenärerna i fallet kunna ha rätt till ersättning även enligt art. 19 

Montrealkonventionen om inte transportören på grund av force-majeure kan frigöra sig 

ersättningsansvaret. Jag anser inte att RH 1989:45 har prejudiciell betydelse för tolkningen av 

art. 19 Montrealkonventionen, eftersom rättsfallet grundas på bestämmelserna i 

Warszawakonventionen och syftet med den konventionen. Syftet med Montrealkonventionen 

är betydligt mera baserat på att stärka konsumentskyddet än vad syftet med 

Warszawakonventionen är.
231

 Även om reglernas ordalydelse i Montrealkonventionen inte 
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skiljer sig avsevärt från Warszawakonventionens ordalydelse, bör skillnaderna i syftet 

konventionerna emellan ändå påverka hur reglerna i Montrealkonventionen bör tolkas.
232

  

   Enligt min bedömning har inte transportören i fallet lyckats bevisa att det är uppenbart att 

force-majeure/extraordinära omständigheter har förelegat. Detta på grund av att transportören 

var medveten i en månad om att landningssystemet på flygplatsen i Bryssel var ur funktion 

och borde därför ha förutsett att ett icke fungerande landningssystem i kombination med dålig 

sikt, på grund av väderförhållanden, skulle leda till att landning av flygplan inte skulle vara 

möjlig på den flygplatsen. Att dålig sikt på grund av dimma eller liknande kan förekomma är 

knappast någon överraskning för en lufttransportör. Efter en sådan insikt kan det inte ha varit 

orimligt för transportören att ordna att möjligheten till transport av passagerare från 

flygplatsen i Bryssel till reservflygplatsen i Liege fanns att tillgå i fall det skulle behövas. 

Transportören har inte heller visat att även om passagerarna, exempelvis hade tagit taxi på 

egen hand från flygplatsen i Bryssel till reservflygplatsen i Liege efter den stunden att de blev 

underrättade om inställelsen, skulle de inte hunnit hem till Skavsta samma natt med flygplanet 

från Liege. Vidare vore det rimligt, med tanke på lufttransportörens vetskap om att inställelser 

eller förseningar kunde inträffa på flygplatsen i Bryssel på grund av att landningssystemet var 

ur funktion, att anse att lufttransportören borde haft reservpiloter i beredskap på flygplatsen i 

Liege vid det aktuella tillfället. Argumentet, att den ifrågavarande pilotens tjänstgöringstid var 

begränsad och att denne därför inte kunde invänta passagerarna från Bryssel, bör inte vara 

godtagbar.  

   Det finns således ingenting som talar för att det är uppenbart att lufttransportören har 

vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika inställelsen i fallet T 3050-10. Det finns inte 

heller någonting som talar för att, även om lufttransportören hade vidtagit alla rimliga 

åtgärder, inställelsen inte hade skett. Frågan är dock om det faktum, att passagerarna tackade 

nej till ombokningserbjudandet och själva valde att ta sig hem på egen hand från flygplatsen i 

Bryssel, kan föranleda att dessa går miste om någon del av ersättningen?  

   Enligt art. 5.1 i förordningen stadgas det att passagerarna ska ”erbjudas assistans… service 

och ha rätt till kompensation” vid inställda flyg. En erbjudning betyder knappast att 

passageraren måste tacka ja och ordet ”och”, tyder på att passageraren inte måste välja mellan 

en alternativ transport som flygbolaget erbjuder och schablonersättningen enligt art. 7, utan 

har rätt till bådadera. Art. 19 i Montrealkonventionen tillerkänner ansvarsbefrielse endast i fall 

av force-majeure, varför en ansvarsbefrielse, endast på grund av att passagerarna tackar nej 

till ombokningserbjudandet och tar sig hem på egen hand, inte torde vara rättfärdigad enligt 

den bestämmelsen. Jag anser dock att passageraren har en skyldighet att begränsa sin skada 

och även en bevisbörda för att transportkostnaderna som denne yrkar ersättning för är skäliga. 

Transportören bör enligt min uppfattning inte anses vara ersättningsskyldig enligt art. 19 

Montrealkonventionen för de kostnader som passageraren har ådragit sig i onödan. Onödiga 

kostnader bör även vara när en erbjuden ombokning var rimlig för passageraren men denne 

ändå valde att ta sig hem på egen hand med ett annat transportmedel. Resenärerna i fallet T 

3050-10 var tvungna att infinna sig på arbetsplatsen nästföljande dag, vilket rättfärdigar deras 

beslut att ta sig hem på egen hand. Resenärerna ifråga bör anses ha använt rimliga 

transportmedel för att ta sig hem och har därför inte orsakat större kostnader än vad nöden 
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krävde. På grund av det anförda bör lufttransportören i fallet T 3050-10 anses vara 

ersättningsskyldig enligt art. 5 i förordningen (EG) nr 261/2004 och enligt art. 19 

Montrealkonventionen. 
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9. Slutsats 
Reglerna om lufttransportörens ersättningsansvar för inställda och försenade flyg enligt 

förordningen (EG) nr 261/2004 tolkas på det viset att transportören har strikt 

ersättningsansvar i form av service och ekonomisk kompensation gentemot passagerare ifråga 

både vid inställda och försenade flyg. Från ansvaret för den ekonomiska kompensationen görs 

undantag för extraordinära omständigheter. Serviceskyldigheten innefattar bland annat 

måltider, förfriskningar, övernattningar och telefonsamtal. Om transportören är skyldig att 

erbjuda en viss service beror på hur lång en passagerares väntetid är. Lufttransportören anses 

ha full serviceskyldighet även i händelse av extraordinära omständigheter. Jag anser dock att 

en skillnad bör göras extraordinära omständigheter emellan på det viset att lufttransportörens 

serviceskyldighet begränsas i fall av ”vissa extraordinära omständigheter”. Vidare bör 

lufttransportörens serviceskyldighet helt undantas i de fall när en resenär bokar flyg på 

hemmaplan med vetskap om att sådana omständigheter råder inom det geografiska området 

som flygningen avser men ändå väljer att flyga under sådana omständigheter.  

   Den ekonomiska kompensationen enligt förordningen (EG) nr 261/2004 är en 

schablonersättning beroende av flygsträckans längd och syftar till att ersätta passagerares 

ideella och/eller ekonomiska skador till följd av en inställelse eller försening. Passagerare 

behöver dock inte bevisa sina skador för att erhålla schablonersättningen. Jag anser, främst 

med stöd av sakliga skäl att frångå likabehandlingsprincipen, att den ekonomiska 

kompensationen enligt förordningen endast bör utgå vid inställda flyg. Dessa sakliga skäl är 

att art. 7 i förordningen är oproportionerlig mot flygbolagen och orättvis konsumenter 

emellan. Artikeln är därför i behov av att revideras på det sättet att kompensationen endast 

grundas på den tid som passagerare är i dröjsmål. Begreppet flygning enligt förordningen 

(EG) nr 261/2004 avser en passagerares hela flygsträcka i en riktning. Begreppet bör inte 

tolkas annorlunda.  

   Lufttransportörens strikta ersättningsansvar vid inställda och försenade flyg enligt 

Montrealkonventionen torde endast gälla för försenade flyg. En analogitillämpning av art. 19 

bör dock göras i fall av inställda flyg och via den vägen ålägga lufttransportören 

ersättningsansvar även för inställda flyg. Detta eftersom passagerares situation vid inställda 

flyg liknar passagerares situation vid försenade flyg och enär sakliga skäl att frångå 

likabehandlingsprincipen vid tillämpningen av art. 19 i konventionen inte finns. Ansvaret 

enligt art. 19 i konventionen undantas vid force-majeure. Det är den skadelidande som har att 

bevisa sin skada för att erhålla ersättning enligt Montrealkonventionen. Ersättningen enligt 

art. 19 Montrealkonventionen avser att ersätta rena förmögenhetsskador och ersätter således 

inte psykiska olägenheter. Det finns inte heller några skäl till att sådana bör ersättas. Vidare 

bör Montrealkonventionens regler tolkas utifrån unifieringssyftet. 

   Skillnad mellan force-majeure enligt art. 19 Montrealkonventionen och extraordinära 

omständigheter enligt art. 5.3 i förordningen (EG) nr 261/2004 finns troligtvis, genom att art. 

19 kräver att transportören har vidtagit alla rimliga åtgärder för att förhindra en försening, 

medan art. 5.3 kräver att en inställelse inte hade skett även om alla rimliga åtgärder hade 

vidtagits. Denna skillnad finns dock endast teoretiskt sett och inte praktiskt sett. Inga 

omständigheter är fullständigt undantagna från uttrycken force-majeure/extraordinära 

omständigheter. Det finns inte heller något som talar för att vissa omständigheter bör bli 
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undantagna dessa två uttryck. Beviskravet för att extraordinära omständigheter enligt 

förordningen föreligger är ”uppenbart”. Vilket beviskrav som ställs för att force-majeure 

enligt Montrealkonventionen ska anses vara uppfyllt är oklart men beviskravet ”uppenbart” 

bör ställas även för uppfyllandet av rekvisitet force-majeure.     

   Det anses att ersättningen enligt art. 7 i förordningen (EG) nr 261/2004 ersätter skador av ett 

tidigare skede än vad ersättningen enligt art. 19 Montrealkonventionen gör men det finns 

ingen exakt tidsgräns uttalad. Det bör dock anses att ersättningen enligt art. 7 i förordningen 

täcker skador som uppkommer före ankomsttidpunkten och att art. 19 Montrealkonventionen 

ersätter skador som uppkommer efter ankomsttidpunkten. I det fall som ett inställt flyg 

föranleder en tidigare avgångs- och ankomsttid bör ersättning enligt art. 7 i förordningen (EG) 

nr 261/2004 utgå, dock inte ersättning enligt art. 19 Montrealkonventionen. Vidare bör inte 

lufttransportören åläggas serviceskyldighet enligt förordningen i ett sådant fall.  

   I framtiden skulle jag se framemot om främst art. 7 i förordningen (EG) nr 261/2004 

revideras. Den artikeln bör åläggas högsta prioritet avseende ändringar i gällande regler för 

lufttransportörens ersättningsansvar. Därefter bör även skälen i förordningen klargöras något.  
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Bilaga 1: skälen 12-15 från ingressen till förordning (EG) 
nr 261/2004 
 

Skäl (12)  

Problem och olägenheter för passagerarna som orsakas av inställda flygningar bör också minskas. Detta bör 

åstadkommas genom att trafikföretagen förmås att före den tidtabellsenliga avgångstiden informera passagerna 

om inställda flygningar och att de dessutom erbjuder en rimlig ombokning, för att passagerarna skall kunna vidta 

andra åtgärder. I annat fall bör lufttrafikföretagen kompensera passagerarna om inställningen av flygningen inte 

beror på extraordinära omständigheter som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder vidtagits. 

 

Skäl (13)  

Passagerare vars flygning ställts in bör ges möjlighet att få ersättning för biljetten eller få resan ombokad under 

tillfredsställande villkor samt bli omhändertagna på lämpligt sätt i väntan på en senare flygning. 

 

Skäl (14)  

Liksom i Montrealkonventionen bör skyldigheterna för det lufttrafikföretag som utför flygningen vara helt eller 

delvis begränsade i sådana fall där en händelse har orsakats av extraordinära omständigheter som inte kunde ha 

undvikits även om alla rimliga åtgärder vidtagits. Sådana omständigheter kan särskilt förekomma i händelse av 

politisk instabilitet, meteorologiska förhållanden som omöjliggör flygningen i fråga, säkerhetsrisker, oförutsedda 

brister i flygsäkerheten och strejker som påverkar verksamheten för det lufttrafikföretag som utför flygningen. 

 

Skäl (15)  

Extraordinära omständigheter bör anses föreligga då ett flygledningsbeslut avseende ett visst flygplan en viss 

dag medför att en eller flera flygningar med detta plan kraftigt försenas, uppskjuts till nästa dag eller inställs, 

även om alla rimliga åtgärder vidtagits av det berörda lufttrafikföretaget för att undvika försening eller inställd 

flygning. 
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Bilaga 2: art. 3 och 5-9 förordning (EG) nr 261/2004 
 

Artikel 3 (Räckvidd) 

1. Denna förordning skall tillämpas för 

a) passagerare som reser från en flygplats belägen inom en medlemsstats territorium där fördragets 

bestämmelser är tillämpliga, 

b) passagerare som reser från en flygplats belägen i tredje land till en flygplats belägen inom en medlemsstats 

territorium där fördragets bestämmelser är tillämpliga, såvida inte de fått förmåner eller kompensation samt fått 

assistans i det tredje landet, under förutsättning att det lufttrafikföretag som utför flygningen är ett EG-

lufttrafikföretag. 

2. Punkt 1 skall tillämpas under förutsättning att passagerare 

a) har en bekräftad platsreservation på den berörda flygningen och, utom i händelse av inställd flygning enligt 

artikel 5, har checkat in 

- på föreskrivet sätt och vid den tidpunkt som lufttrafikföretaget, researrangören eller en auktoriserad 

resebyrå angett skriftligen i förväg (inbegripet elektroniskt) 

eller, om ingen tid har angetts,  

- senast 45 minuter före angiven avgångstid, eller 

b) har flyttats över av ett lufttrafikföretag eller en researrangör från den flygning för vilken de hade en 

platsreservation till en annan flygning, oavsett anledning. 

3. Denna förordning skall inte tillämpas på passagerare som reser gratis eller till ett reducerat biljettpris som 

varken direkt eller indirekt är tillgängligt för allmänheten. Den skall emellertid tillämpas på passagerare som har 

biljetter som ett lufttrafikföretag eller en researrangör utfärdat genom bonussystem eller annat kommersiellt 

program. 

4. Denna förordning skall endast tillämpas på passagerare som befordras med flygplan med motor. 

5. Denna förordning skall tillämpas på alla lufttrafikföretag som tillhandahåller transport av passagerare som 

omfattas av punkterna 1 och 2. Om ett lufttrafikföretag som inte har ett avtal med passageraren fullgör 

skyldigheter enligt denna förordning, skall företaget anses göra detta som ombud för den person som har ett avtal 

med passageraren. 

6. Denna förordning skall inte påverka passagerares rättigheter enligt direktiv 90/314/EEG. Denna förordning 

skall inte tillämpas i sådana fall då en paketresa ställs in av andra orsaker än inställd flygning. 

 

Artikel 5 (Inställd flygning) 

1. Vid inställd flygning skall de berörda passagerarna 

a) erbjudas assistans i enlighet med artikel 8 av det lufttrafikföretag som utför flygningen, 

och 

b) erbjudas assistans i enlighet med artikel 9.1.a och 9.2 samt, om omdirigering sker och den nya flygningens 

rimligen förväntade avgångstid är åtminstone dagen efter den avgång som var planerad för den inställda 

flygningen, assistans i enlighet med artikel 9.1.b och 9.1.c, och 

c) ha rätt till kompensation i enlighet med artikel 7 av det lufttrafikföretag som utför flygningen såvida inte 

i) de minst två veckor före den tidtabellsenliga avgångstiden underrättas om att flygningen är inställd, eller 

ii) de mellan två veckor och sju dagar före den tidtabellsenliga avgångstiden underrättas om att flygningen är 

inställd, och erbjuds ombokning så att de kan avresa högst två timmar före den tidtabellsenliga avgångstiden 

och nå sin slutliga bestämmelseort senast fyra timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden, eller 

iii) de mindre än sju dagar före den tidtabellsenliga avgångstiden underrättas om att flygningen är inställd, 

och erbjuds ombokning så att de kan avresa högst en timme före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå sin 

slutliga bestämmelseort senast två timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden. 

2. När passagerarna underrättas om att flygningen ställs in, skall en upplysning lämnas om eventuell alternativ 

transport. 

3. Lufttrafikföretaget som utför flygningen skall inte vara skyldigt att betala kompensation enligt artikel 7, om 

det kan visa att den inställda flygningen beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat 

undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. 

4. Bevisbördan för om passageraren har underrättats om den inställda flygningen samt när detta skett skall åvila 

det lufttrafikföretag som utför flygningen. 

 

Artikel 6 (Försening) 

1. När det lufttrafikföretag som utför flygningen har rimlig anledning att anta att en flygning kommer att 

försenas i förhållande till den tidtabellsenliga avgångstiden 

a) med två timmar eller mer vid alla flygningar på 1500 kilometer eller mindre, eller 

b) med tre timmar eller mer vid alla flygningar inom gemenskapen på mer än 1500 kilometer och vid alla 

övriga flygningar på mellan 1500 och 3500 kilometer, eller 
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c) med fyra timmar eller mer vid alla flygningar som inte omfattas av a eller b, 

skall lufttrafikföretaget erbjuda passagerarna 

i) assistans i enlighet med artikel 9.1 a och artikel 9.2, 

ii) om den rimligen förväntade avgångstiden är åtminstone dagen efter den tidigare tillkännagivna 

avgångstiden, assistans i enlighet med artikel 9.1 b och 9.1 c, 

iii) om förseningen är åtminstone fem timmar, assistans i enlighet med artikel 8.1 a. 

2. Under alla omständigheter skall assistansen erbjudas inom de tidsfrister som anges ovan med avseende på 

varje avståndssegment. 

 

Artikel 7 (Rätt till kompensation) 

1. Vid hänvisning till denna artikel skall passagerare få kompensation som uppgår till 

a) 250 euro för alla flygningar på högst 1500 kilometer, 

b) 400 euro för alla flygningar inom gemenskapen på mer än 1500 kilometer, och för alla övriga flygningar på 

mellan 1500 och 3500 kilometer, 

c) 600 euro för alla flygningar som inte omfattas av a och b. 

När avståndet beräknas skall utgångspunkten vara den sista bestämmelseort där nekad ombordstigning eller 

inställd flygning kommer att leda till att passagerarens ankomst i förhållande till tidtabell försenas. 

2. När passagerare erbjuds ombokning till den slutliga bestämmelseorten med en alternativ flygning i enlighet 

med artikel 8, och ankomsttiden för denna inte överstiger den tidtabellsenliga ankomsttiden för den 

ursprungligen bokade flygningen 

a) med två timmar för alla flygningar på 1500 kilometer eller mindre, eller 

b) med tre timmar för alla flygningar inom gemenskapen på mer än 1500 kilometer och för alla övriga 

flygningar mellan 1500 kilometer och 3500 kilometer, eller 

c) med fyra timmar för alla flygningar som inte omfattas av a eller b, 

får det lufttrafikföretag som utför flygningen minska den kompensation som föreskrivs i punkt 1 med 50 

procent. 

3. Kompensationen i punkt 1 skall betalas kontant, med elektronisk banköverföring, bankgirering eller check 

eller, med passagerarens skriftliga samtycke, med resevouchers och/eller andra tjänster. 

4. De avstånd som anges i punkterna 1 och 2 skall mätas efter storcirkelmetoden (ortodromisk linje). 

 

Artikel 8 (Rätt till återbetalning eller ombokning)  

1. Vid hänvisning till denna artikel skall passagerare erbjudas att välja mellan 

a) - återbetalning inom sju dagar, i enlighet med bestämmelserna i artikel 7.3, av hela inköpspriset för biljetten, 

för den del eller de delar av resan som inte fullföljts och för den del eller de delar som fullföljts, om flygningen 

inte längre har något syfte med avseende på passagerarens ursprungliga resplan, samt dessutom, i relevanta 

fall, 

    - en returflygning till den första avgångsorten snarast möjligt, 

b) ombokning till den slutliga bestämmelseorten snarast möjligt, under likvärdiga transportvillkor, eller 

c) ombokning till den slutliga bestämmelseorten till ett senare datum som passageraren finner lämpligt, under 

likvärdiga transportvillkor, beroende på platstillgång. 

2. Punkt 1 a skall även gälla passagerare vars flygning ingår i ett paket, med undantag av rätten till återbetalning, 

om denna rättighet regleras i direktiv 90/314/EEG. 

3. När flera olika flygplatser svarar för flygtrafiken till och från en stad eller region och det lufttrafikföretag som 

utför flygningen som alternativ erbjuder en passagerare en flygning till en annan flygplats än den som bokningen 

avsåg, skall lufttrafikföretaget stå för kostnaderna för passagerarens transport från den alternativa flygplatsen 

antingen till den flygplats som bokningen gällde eller till en annan närliggande destination som överenskommits 

med passageraren. 

  

Artikel 9 (Rätt till service) 

1. I de fall hänvisning görs till denna artikel skall passagerare utan kostnad erbjudas 

a) måltider och förfriskningar i skälig proportion till väntetiden, 

b) hotellrum i sådana fall 

- då övernattning under en eller flera nätter blir nödvändig, eller 

- då en längre vistelse än den passageraren planerat blir nödvändig, 

c) transport mellan flygplatsen och inkvarteringsorten (hotell eller annan). 

2. Passagerare skall dessutom erbjudas att utan kostnad ringa två telefonsamtal eller skicka två telex, fax eller e-

postmeddelanden. 

3. Vid tillämpningen av denna artikel skall det lufttrafikföretag som utför flygningen ta särskild hänsyn till 

behoven hos personer med nedsatt funktionsförmåga och medföljande personer samt behoven hos barn som reser 

ensamma. 
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Bilaga 3: art. 19 och 22 Montrealkonventionen 
 

Artikel 19 (Försening) 

Transportören ansvarar för skador till följd av försening vid lufttransporter av passagerare, bagage och gods. 

Transportören ansvarar dock inte för sådana skador om transportören visar att denne och dennes anställda eller 

uppdragstagare har vidtagit alla de åtgärder som rimligen kan begäras för att undvika skadorna eller att det var 

omöjligt att vidta sådana åtgärder. 

 

Artikel 22 (Ansvarsbegränsning beträffande försening, bagage och gods) 

1. För skador på grund av försening enligt artikel 19 vid transport av passagerare är transportörens 

skadeståndsansvar begränsat till 4150 särskilda dragningsrätter för varje passagerare. 

2. Vid transport av bagage är transportörens skadeståndsansvar om bagaget förstörts, förlorats, skadats eller 

försenats begränsat till 1000 särskilda dragningsrätter för varje enskild passagerare, om inte passageraren, när det 

incheckade bagaget överlämnades till transportören, gjorde en särskild förklaring om det intresse som är knutet 

till att bagaget avlämnas på destinationsorten och betalade tilläggsavgift om en sådan begärdes. I sådant fall 

gäller det då uppgivna beloppet som gräns för transportörens skadeståndsansvar, om inte transportören kan visa 

att detta belopp är högre än värdet av passagerarens faktiska intresse av att bagaget avlämnas på 

destinationsorten. 

3. Vid transport av gods är transportörens ansvar för skada om godset förstörts, förlorats, skadats eller försenats 

begränsat till 17 särskilda dragningsrätter per kilogram, om inte avsändaren, när godset överlämnades till 

transportören, gjorde en särskild förklaring om det intresse som är knutet till att godset avlämnas på 

destinationsorten och betalade tilläggsavgift om en sådan begärdes. I sådant fall gäller det då uppgivna beloppet 

som gräns för transportörens skadeståndsansvar, om inte transportören kan visa att detta belopp är högre än 

värdet av avsändarens faktiska intresse av att godset avlämnas på destinationsorten. 

4. Om endast en del av godset eller endast ett föremål i detta förstörs, förloras, skadas eller försenas, skall endast 

vikten av denna godsenhet utgöra grund för beräkning av gränsen för transportörens skadeståndsansvar. Om 

värdet av andra godsenheter, som omfattas av samma flygfraktsedel, godskvitto eller registrering på annat sätt i 

enlighet med artikel 2.4, påverkas av förstörelsen, förlusten, skadan eller förseningen, skall den sammanlagda 

vikten på dessa godsenheter medräknas när gränsen för transportörens skadeståndsansvar skall bestämmas. 

5. Bestämmelserna i punkt 1 och 2 gäller inte om det visas att transportören eller dennes anställda eller 

uppdragstagare genom en handling eller underlåtenhet orsakat skadan i avsikt att skada eller av grov oaktsamhet 

och med vetskap om att en skada troligen skulle bli följden. Detta gäller dock i fråga om transportörens anställda 

och uppdragstagare endast om det visas att de handlat under utövande av tjänsten eller uppdraget. 

6. De ansvarsgränser som anges i artikel 21 och i denna artikel skall inte hindra domstolen att därutöver i 

enlighet med nationell lagstiftning helt eller delvis utdöma ersättning för kärandens rättegångskostnader och för 

andra utgifter som käranden haft till följd av en process, inbegripet upplupen ränta. Detta gäller dock inte om 

transportören inom sex månader från den skadebringande händelsen eller innan talan väcktes, om detta inträffar 

senare, skriftligen har erbjudit käranden minst lika mycket i ersättning som det utdömda skadeståndet, ej 

medräknat rättegångskostnader och andra utgifter till följd av processen. 
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Bilaga 4: art. 17 förordning (EG) nr 1371/2007 
 

Artikel 17 (Ersättning av biljettpriset) 

1. Resenärer som drabbas av en försening mellan den avrese- och ankomstort som anges på biljetten för vilken 

biljettpriset inte har ersatts i enlighet med artikel 16, får, utan att därmed avsäga sig rätten till transport, begära 

ersättning för en sådan försening från järnvägsföretaget. Den minsta ersättningen vid förseningar ska vara 

a) 25 % av biljettpriset vid 60–119 minuters försening, 

b) 50 % av biljettpriset vid 120 minuters försening eller mer. 

   Resenärer som har ett periodkort eller abonnemang och som under dess giltighetstid upprepade gånger har 

drabbats av förseningar eller inställd trafik får begära lämplig ersättning i enlighet med järnvägsföretagens 

ersättningsbestämmelser. Dessa bestämmelser ska ange kriterierna för att definiera förseningar och för att 

beräkna ersättningen. 

   Ersättningen för förseningar ska beräknas i proportion till det pris som resenären faktiskt erlagt för den 

försenade tjänsten. 

   När transportavtalet avser en ut- och återresa ska ersättningen för försening under antingen ut- eller återresan 

beräknas i proportion till halva det pris som erlagts för biljetten. Priset för en försenad förbindelse enligt varje 

annan form av transportavtal som omfattar flera påföljande delsträckor ska på samma sätt beräknas i proportion 

till hela priset. 

   Vid beräkning av förseningstiden ska hänsyn inte tas till en försening om järnvägsföretaget kan ge belägg för 

att denna har inträffat utanför de territorier där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är 

tillämpligt. 

2. Ersättningen av biljettpriset ska erläggas inom en månad efter begäran om ersättning. Ersättningen får erläggas 

i form av värdebevis och/eller andra tjänster om villkoren är flexibla (särskilt vad gäller giltighetstid och 

bestämmelseort). Ersättningen ska på resenärens begäran betalas kontant. 

3. Ersättningen av biljettpriset får inte minskas genom avdrag för transaktionskostnader, till exempel avgifter, 

telefon- eller portokostnader. Järnvägsföretagen får fastställa en lägsta gräns under vilken ingen ersättning ska 

utgå. Denna gräns får inte överskrida 4 EUR. 

4. Resenären ska inte vara berättigad till ersättning om han eller hon har informerats om en försening före inköp 

av biljetten eller om ankomsttiden har försenats med mindre än 60 minuter genom fortsatt resa med en annan 

trafiktjänst eller ombokning. 

 


