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JD foreslår å endre luftfartsloven § 10-22 slik at beløpsgrense for fraktføreren sitt ansvar
for skade ved transport av passasjerer, bagasje og varer kan fastsettes i forskrift i stedet
for å gå direkte frem av loven. Samtidig foreslår JD en ny forskrift der beløpsgrensen
for fraktføreren sitt ansvar fremgår.

JD viser til at Norge er part i Overenskomst 28. mai 1999 om innføring av visse ensartede
regler for internasjonal luftbefordring (Montreal-konvensjonen 1999). For å sikre at den
økonomiske verdien av ansvarsgrensene holder seg over tid og ikke blir redusert på grunn
av inflasjon eller andre økonomiske faktorer, fastslår konvensjonen at International Civil
Aviation Organization (ICAO) med jevne mellomrom (hvert femte år fra tidspunktet da
konvensjonen trer i kraft) skal vurdere om ansvarsgrensene skal revideres. I tråd med
vilkårene i konvensjonen er det nå fastsatt at beløpsgrensen skal øke med 13,1 pst. JD
viser til at Norge er folkerettslig forpliktet til å heve ansvarsgrensene i luftfartsloven § 10-
22 i samsvar med vedtaket frå ICAO.

JD viser til at lovendringen ikke har økonomiske og administrative konsekvenser i seg
selv. Den økte beløpsgrensen som fremgår av forslaget til ny forskrift, vil medføre økt
ansvar for fraktføreren. JD viser til at dette kan føre til økt premie for fraktførernes
ansvarsforsikringer og økt egenandel.
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