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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-08-25 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Leif Thorsson 

samt justitierådet Kristina Ståhl. 

 

Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärerna 

 

Enligt en lagrådsremiss den 25 juni 2015 (Justitiedepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om resenärers rättigheter, 

2. lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192), 

3. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486), 

4. lag om ändring i lagen (2014:1344) med kompletterande bestäm-   

    melser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Fredrik 

Zanetti. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag om resenärers rättigheter 

 

Lagens beteckning 

 

Den föreslagna beteckningen kan ge intryck av att den nya lagen 

innehåller generella regler om resenärers rättigheter. Så är emellertid 

inte fallet, eftersom lagen endast gäller vissa rättigheter för kollektiv-

trafikresenärer (jfr beteckningen på lagrådsremissen). Lagrådet an-

ser att en mera rättvisande beteckning bör övervägas.  

 

1 § 

 

Paragrafen anger att lagen innehåller vissa bestämmelser om resein-

formation m.m. vid resor i kollektivtrafik med tåg, spårvagn, tunnel-

banetåg, buss och personbil. Vad som avses med kollektivtrafik 

framgår dock inte av lagförslaget. Av författningskommentaren fram-

går att uttrycket avses ha samma innebörd som enligt lagen 

(2010:1065) om kollektivtrafik. Där definieras kollektivtrafik genom en 

hänvisning till EU:s kollektivtrafikförordning. Med hänsyn till att den 

nu föreslagna lagen innehåller bestämmelser bl.a. om vissa ekono-

miska rättigheter för enskilda bör dess tillämpningsområde vara klart 

avgränsat. Lagrådet anser därför att en definition av vad som avses 

med kollektivtrafik bör införas i lagförslaget. 

 

4 och 5 §§ 

 

I paragraferna hänvisas till två EU-förordningar med tillägget ”i den 

ursprungliga lydelsen”. Avsikten med detta är att hänvisningarna ska 

vara statiska (se Ds 2014:1, ”Gröna boken”, avsnitt 5.3.4), dvs. att 

eventuella senare ändringar i förordningarna inte ska beaktas vid 

tillämpningen av de svenska bestämmelserna.  
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I remissen beskrivs inte de överväganden som ligger bakom den 

valda hänvisningstekniken. Inte heller belyses vilka konsekvenser vid 

tillämpningen som följer av att hänvisningarna till förordningarna 

gjorts statiska. I den kommande propositionen bör dessa frågor be-

handlas närmare. Därvid bör särskilt belysas vad som blir följden av 

att förordningarna ändras utan att motsvarande ändring sker i de 

hänvisningar som finns i de svenska lagreglerna. 

 

7 § 

 

I paragrafen anges att transportören ska tillhandahålla information i 

ett antal uppräknade avseenden, bl.a. om tillgänglighet till fordon, 

stationer och hållplatser (punkt  5). Paragrafens avfattning ger vid 

handen att det är fråga om en generell skyldighet för transportören. I 

författningskommentaren anges att punkten "i viss mån" motsvaras 

av det hittillsvarande kravet att transportören vid behov ska lämna 

information om möjligheterna för en person med funktionsnedsätt-

ning att genomföra en viss resa. Av allmänmotiveringen (s. 32) fram-

går vidare att den nuvarande bestämmelsen är mer begränsad än 

den nu föreslagna. Vad denna skärpning av informationsskyldigheten 

rörande tillgänglighet är avsedd att innebära redovisas dock inte, lik-

som inte heller på vad sätt transportören kan fullgöra skyldigheten. 

Detta måste enligt Lagrådets mening klargöras i den fortsatta bered-

ningen av lagstiftningsärendet.      

 

12 och 13 §§ 

 

I lagen finns bestämmelser om rätt till ersättning m.m. när en resa är 

försenad. I 12 § första stycket anges när en resa är att anse som för-

senad. Så ska vara fallet om transportens ankomst till resans slut-

destination sker vid en senare tidpunkt än vad som framgår av den 

offentliggjorda tidtabellen. Vidare finns i 13 § första och andra styck-
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ena bestämmelser om hur förseningsbedömningen ska göras vid 

ändringar av en trafiktjänst. Enligt tredje stycket i den paragrafen gäl-

ler dessa bestämmelser dock inte i de fall resans ankomsttid till slut-

destinationen framgår av transportavtalet, dvs. i princip av biljetten. 

När ankomsttiden anges på biljetten ska förseningsbedömningen 

alltså alltid göras enligt bestämmelserna i 12 §. 

 

Syftet med bestämmelserna torde vara att en resenär som har köpt 

en biljett med en specificerad ankomsttid alltid ska kunna förlita sig 

på att denna tid är riktig. Enligt 12 § är det dock inte den ankomsttid 

som har angetts på biljetten som är avgörande vid bedömningen av 

om en försening föreligger utan den tid som anges i tidtabellen. Som 

framhålls i remissen (s. 40) bör dessa tidpunkter i och för sig regel-

mässigt sammanfalla. Enligt Lagrådets mening framstår det dock 

ändå som ologiskt att knyta förseningsbedömningen till de uppgifter 

som anges i tidtabellen i de fall då ankomsttiden framgår av biljetten. 

Detta särskilt som transportören i dessa fall ändå har en kontrakts-

rättslig skyldighet att transportera resenären inom de tider som 

anges på biljetten (se remissen s. 40). Lagrådet förordar att 12 § 

första stycket ändras på så sätt att det föreskrivs att i de fall då re-

sans ankomsttid framgår av transportavtalet ska förseningsbedöm-

ningen ta sin utgångspunkt i den tid som anges där. Bestämmelsen 

kan exempelvis utformas enligt följande: 

 
En resa är att anse som försenad, om transportens ankomst till re-
sans slutdestination sker vid en senare tidpunkt än vad som framgår 
av transportavtalet eller, om ankomsttiden inte anges där, den offent-
liggjorda tidtabellen. 
 

18 och 19 §§ 

 

I 18 § regleras resenärens rätt att frånträda ett avtal om köp av en 

periodbiljett, och i 19 § bestäms rätten till återbetalning vid frånträ-

dande. Den rätten behöver knappast regleras i en särskild paragraf, 
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och texten i den remitterade 19 § kan förslagsvis införas som ett 

andra stycke i 18 §. Därvid får 20 § numreras om. 

 

20 § 

 

Följs Lagrådets förslag i fråga om 19 §, bör hänvisningen i denna 

paragraf till 19 § strykas. Om förslaget inte följs och 19 § bibehålls 

som en särskild paragraf, bör hänvisningen till 18 § strykas, eftersom 

vad som sägs där inte ger upphov till någon fordran. 

 

I författningskommentaren till 20 § sägs att det här är fråga om s.k. 

specialpreskription som ska tillämpas i stället för bestämmelserna i 

preskriptionslagen (1981:130). Vidare sägs att om fordran upphör på 

grund av denna preskription, fordran inte får göras gällande t.ex. ge-

nom genkäromål eller kvittningsvis. Den allmänna principen i fråga 

om preskriberade fordringar är att de visserligen inte kan göras gäl-

lande direkt, t.ex. genom att talan väcks, men att de ändå kan häv-

das t.ex. kvittningsvis. När det gäller specialpreskription är situation-

en en annan (jfr Knut Rodhe, Obligationsrätt, 1956, s. 689 f., och 

Stefan Lindskog, Preskription, 3 uppl. 2011, s. 621 ff. med bl.a. not 

39 och 43). Lagrådet finner dock inte skäl att i detta fall ifrågasätta 

det uttalande som görs i författningskommentaren. 

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 


