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Forord 
 
 
 
 
 
 
 
Hermed foreligger 3. udgave af den kommenterede lov om fragtaftaler. Tid-
ligere udgaver er udarbejdet af min nu afdøde kollega, Kjeld Regnarsen.  
 Jeg har i vidt omfang bibeholdt form og struktur fra de tidligere udgaver af 
lovkommentaren. 
 Fremstillingen vil primært sigte mod at redegøre for gældende dansk ret, 
men vil, ligesom tidligere udgaver, medtage såvel udenlandske retsafgørelse, 
som referencer til udenlandske forfattere. Gennemgangen af udenlandsk rets-
praksis er ikke udtømmende, men baseret på en gennemgang af domme op-
trykt i European Transport Law, Nordiske Domme i Søfartsanliggender samt 
retspraksis, der fremgår af udenlandsk retslitteratur.  
 Domsgennemgangen er afsluttet ultimo juli 2004, idet det bemærkes, at 
den seneste udgave af Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender er årgang 2002, 
ligesom den seneste udgave af Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssam-
ling er nr. 2 fra 2003.  
 I tidligere udgaver har Danske Speditørers standardregler, NSAB 2000, 
været optrykt som bilag bagerst i bogen. Da fremstillingen imidlertid er ble-
vet noget mere omfattende end tidligere udgaver, vil jeg nøjes med at henvise 
til Danske Speditørers hjemmeside, hvor reglerne findes: www.dasp.dk. 
 Arbejdet med revisionen af lovkommentaren har, pga. den lange tid, der er 
forløbet siden forrige udgave, været ganske omfattende. Min fuldmægtig, 
Lissi Andersen, har således ydet en meget betydelig indsats i forbindelse med 
tilblivelsen af denne 3. udgave af lovkommentaren. 
 
 

København, den 1. december 2004 
 

Ulla Fabricius 
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Bekendtgørelse af lov  
om internationale fragtaftaler  

 
 
Lov nr. 47 af 10. marts 1965 
Herved bekendtgøres lov nr. 47 af 10. marts 1965 om fragtaftaler ved interna-
tional vejtransport med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 645 af 13. 
december 1978. 

 

Kapitel I 
Lovens område m.v. 

 § 1. Denne lov gælder for aftaler om 
vejtransport af gods med køretøj mellem 
flere stater, når befordringen udføres mod 
vederlag og efter fragtaftalen skal ske til 
eller fra Danmark eller mellem fremmede 
stater, af hvilke mindst den ene har tiltrådt 
den i Geneve den 19. maj 1956 underteg-
nede konvention om fragtaftaler ved inter-
national godsbefordring ad landevej.  
 Stk. 2. Loven gælder ikke for befordrin-
ger, der omfattes af internationale postkon-
ventioner, begravelsestransporter og befor-
dring af flyttegods.  
 Stk. 3. Aftaler, som fraviger lovens be-
stemmelser, herunder aftaler om, at retten 
til forsikringsbeløb overlades fragtføreren, 
eller om ændring af bevisbyrden, er ugyl-
dige, bortset fra hvad der følger af § 46, 
stk. 3.  
 Stk. 4. Justitsministeren kan bestemme, 
at lokal grænsetrafik helt eller delvis und-
tages fra lovens bestemmelser.  

 § 2. Ved køretøjer forstås i denne lov 
motorkøretøjer samt påhængsvogne og 
sættevogne hertil, jfr. art. 4 i den internatio-
nale færdselskonvention af 19. september 
1949.  

 § 3. Befordres et køretøj med pålæsset 
gods under en del af rejsen med skib, med 
jernbane eller med luftfartøj, uden at god-
set aflæsses fra køretøjet af anden grund 
end nævnt i § 19, finder denne lov alligevel 
anvendelse på befordringen i dens helhed.  
 Stk. 2. Godtgøres det, at bortkomst, be-
skadigelse eller forsinkelse, som er sket un-
der befordringen med skib, jernbane eller 
luftfartøj, ikke skyldes landevejsfragtfø-
reren, men begivenheder, som kun kunne 
indtræffe under og på grund af befor-
dringen med disse befordringsmidler, af-
gøres landevejsfragtførerens ansvar dog 
efter de regler, som gælder om befordring 
af gods med skib, jernbane eller luftfartøj, 
for så vidt disse bestemmelser ikke kan 
fraviges ved aftale. Findes der ikke sådan-
ne ufravigelige regler, afgøres landevejs-
fragtførerens ansvar efter denne lov.  

Kapitel II 
Fragtførerens ansvar for andre 

 § 4. Fragtføreren er ansvarlig for hand-
linger og undladelser i tjenesten af perso-
ner, der er ansat hos ham, eller andre, af 
hvis bistand han gør brug ved udførelsen af 
befordringen, på samme måde som for sine 
egne handlinger og undladelser.  
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Kapitel III 
Fragtaftalens indgåelse og opfyldelse 

Oprettelse af fragtbrev 

 § 5. Fragtaftalen bekræftes ved fragt-
brev.  
 Stk. 2. Aftalen er dog gyldig og under-
kastet denne lov, selv om fragtbrev ikke er 
oprettet, eller det ikke har det foreskrevne 
indhold eller er bortkommet.  

 § 6. Fragtbrevet skal oprettes i tre origi-
nale eksemplarer og underskrives af afsen-
deren og fragtføreren. Disse underskrifter 
kan trykkes eller erstattes af stempler, for 
så vidt ikke andet følger af loven i den stat, 
hvor fragtbrevet oprettes. Det første ek-
semplar overgives til afsenderen, det andet 
følger med godset, og det tredje beholder 
fragtføreren.  
 Stk. 2. Skal godset læsses på flere køre-
tøjer, eller drejer det sig om forskellige 
slags gods eller om adskilte partier, kan bå-
de afsenderen og fragtføreren fordre sær-
skilt fragtbrev oprettet for hvert køretøj, 
hver slags gods eller hvert parti.  

Fragtbrevets indhold 

 § 7. Fragtbrevet skal indeholde følgende 
oplysninger m.v.:  
a) sted og dag for oprettelsen,  
b) afsenderens navn og adresse,  
c) fragtførerens navn og adresse,  
d) sted og dag for godsets overtagelse og 

bestemmelsesstedet,  
e) modtagerens navn og adresse,  
f) den sædvanlige betegnelse for godsets art 

og indpakningsmåde, ved farligt gods 
den almindeligt anerkendte betegnelse,  

g) antallet af kolli, deres særlige mærker 
og deres numre,  

h) godsets bruttovægt eller andet udtryk 
for dets mængde,  

i) omkostninger i forbindelse med be-
fordringen, såsom fragt, tillægsomkost-
ninger, toldafgifter og andre omkostnin-

ger, der påløber i tiden fra aftalens ind-
gåelse til afleveringen,  

j) nødvendige anvisninger med hensyn til 
toldbehandling og andre formaliteter,  

k) erklæring om, at befordringen, selv om 
andet er aftalt, er underkastet den i § 1, 
stk. 1, nævnte konvention eller en her-
med stemmende lov.  

 § 8. Fragtbrevet skal i påkommende 
tilfælde tillige indeholde følgende oplys-
ninger m.v.:  
a) forbud mod omlæsning,  
b) omkostninger, som afsenderen påtager 

sig at betale,  
c) efterkravsbeløb, som skal opkræves ved 

afleveringen,  
d) godsets angivne værdi og det beløb, 

som en særlig interesse i afleveringen 
udgør, jfr. §§ 30 og 33,  

e) afsenderens anvisninger til fragtføreren 
med hensyn til forsikring af godset,  

f) en tidsfrist, inden hvilken befordringen 
efter aftalen skal være fuldført,  

g) en fortegnelse over de dokumenter, som 
er stillet til fragtførerens rådighed.  

 Stk. 2. I fragtbrevet kan i øvrigt anføres 
andre oplysninger og angivelser, som par-
terne måtte finde formålstjenlige.  

Ansvar for fragtbrevets indhold 

 § 9. Afsenderen er ansvarlig for om-
kostninger og skade, der påføres fragtføre-
ren som følge af, at de i § 7, litra b, d-h og 
j, og § 8, stk. 1, nævnte oplysninger samt 
andre oplysninger eller anvisninger, som 
afsenderen giver til brug ved fragtbrevets 
oprettelse, er urigtige eller ufuldstændige.  
 Stk. 2. Har fragtføreren på afsenderens 
begæring i fragtbrevet indført oplysninger 
eller anvisninger som nævnt i stk. 1, anses 
han, hvis ikke andet godtgøres, for at have 
handlet på afsenderens vegne.  
 Stk. 3. Indeholder fragtbrevet ikke den i 
§ 7, litra k, nævnte erklæring, er fragtføre-
ren ansvarlig for omkostninger og skade, 
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som herved påføres den, der er berettiget til 
godset.  

Fragtførerens undersøgelsespligt 

 § 10. Ved overtagelsen af godset skal 
fragtføreren undersøge, om fragtbrevets 
oplysninger om antallet af kolli og deres 
mærker og numre er rigtige. Kan dette ikke 
gøres med rimelige midler, skal han tage 
forbehold og anføre grunden hertil i fragt-
brevet.  
 Stk. 2. Fragtføreren skal endvidere un-
dersøge godsets og dets indpaknings syn-
lige tilstand og begrunde de forbehold, som 
han måtte tage herom i fragtbrevet.  
 Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte forbehold 
er ikke bindende for afsenderen, med-
mindre han udtrykkeligt har godkendt dem 
i fragtbrevet.  
 Stk. 4. Afsenderen kan mod at betale 
omkostningerne derved fordre, at fragt-
føreren forvisser sig om godsets bruttovægt 
eller dets på anden måde udtrykte mængde 
og om kollienes indhold. Resultatet af 
undersøgelsen indføres i fragtbrevet.  

Fragtbrevets beviskraft 

 § 11. Fragtbrevet gælder, hvis ikke 
andet godtgøres, som bevis for de aftalte 
vilkår og for fragtførerens modtagelse af 
godset.  
 Stk. 2. Har fragtføreren ikke taget be-
grundet forbehold i fragtbrevet, antages 
det, hvis ikke andet godtgøres, at godset og 
dets indpakning fremtrådte i god stand, da 
fragtføreren overtog det, og at antallet af 
kolli og deres mærker og numre var i over-
ensstemmelse med oplysningerne i fragt-
brevet.  

Mangelfuld indpakning 
af godset 

 § 12. Afsenderen er ansvarlig over for 
fragtføreren for skade på person, materiel 
eller andet gods og for omkostninger, når 

skaden eller omkostningerne skyldes man-
gelfuld indpakning af godset. Var mange-
len synlig eller kendt af fragtføreren, da 
han overtog godset, gælder dette dog kun, 
såfremt han tog forbehold herom.  

Farligt gods 

 § 13. Overgives farligt gods til befor-
dring, skal afsenderen give fragtføreren 
nøjagtig oplysning om, hvori faren består, 
og om fornødent angive de forsigtigheds-
regler, som skal iagttages. Er sådan oplys-
ning ikke indført i fragtbrevet, påhviler det 
afsenderen eller modtageren på anden må-
de at godtgøre, at fragtføreren havde nøje 
kendskab til beskaffenheden af den fare, 
som befordringen af godset medførte.  
 Stk. 2. Havde fragtføreren ikke kend-
skab til godsets farlige egenskaber som 
anført i stk. 1, kan han når som helst og 
hvor som helst aflæsse, ødelægge eller 
uskadeliggøre godset uden pligt til at svare 
erstatning. Afsenderen er ansvarlig for om-
kostninger og skade som følge af, at godset 
er overgivet til befordring.  

Dokumenter, der skal stilles  
til fragtførerens rådighed 

 § 14. Med henblik på toldbehandling og 
andre formaliteter, som skal iagttages inden 
godsets aflevering til modtageren, skal 
afsenderen stille de nødvendige doku-
menter til fragtførerens rådighed og med-
dele ham de oplysninger, som fordres 
dertil.  
 Stk. 2. Afsenderen er ansvarlig over for 
fragtføreren for skade, som måtte følge af, 
at sådanne dokumenter eller oplysninger 
mangler eller er ufuldstændige eller urigti-
ge, medmindre skaden skyldes fragtføre-
rens fejl eller forsømmelse. Fragtføreren 
har ikke pligt til at undersøge, om doku-
menterne og oplysningerne er rigtige og 
fuldstændige.  
 Stk. 3. Fragtføreren er ansvarlig for 
følgerne af bortkomst og misbrug af de do-
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kumenter, som ifølge fragtbrevet er stillet 
til hans rådighed, medmindre han godtgør, 
at bortkomsten eller misbruget ikke skyldes 
fejl eller forsømmelse fra hans side. Er-
statningen kan ikke overstige det beløb, 
som skulle have været betalt, hvis godset 
var gået tabt. 

Retten til at råde over godset 
 under befordringen 

 § 15. Afsenderen har ret til at råde over 
godset, særlig ved at anmode fragtføreren 
om at standse godset undervejs, at ændre 
bestemmelsesstedet eller at aflevere godset 
til en anden modtager end den i fragtbrevet 
angivne.  
 Stk. 2. Denne ret går over til mod-
tageren, når det andet eksemplar af fragt-
brevet afleveres til denne, eller han gør 
brug af sin ret efter § 18, stk. 1.  
 Stk. 3. Retten til at råde over godset til-
kommer dog modtageren fra tidspunktet 
for fragtbrevets oprettelse, hvis afsenderen 
har anført dette i fragtbrevet.  
 Stk. 4. Har modtageren under udøvelsen 
af sin ret til at råde over godset påbudt 
dette afleveret til en anden, kan denne ikke 
anvise andre modtagere.  

 § 16. Vil afsenderen eller i det i § 15, 
stk. 3, nævnte tilfælde modtageren udøve 
sin ret til at råde over godset, skal han 
forevise det første eksemplar af fragtbrevet, 
i hvilket de nye anvisninger til fragtføreren 
skal være indført, og holde fragtføreren 
skadesløs for omkostninger og skade som 
følge af udførelsen af disse anvisninger.  
 Stk. 2. Fragtføreren er ikke pligtig at 
efterkomme de modtagne anvisninger, hvis 
deres udførelse ikke er mulig på det tids-
punkt, da de når den, som skal udføre dem, 
eller vil hindre den normale udøvelse af 
fragtførerens virksomhed eller være til 
skade for afsendere eller modtagere af an-
dre sendinger. Fragtføreren skal straks un-
derrette den, som har givet ham anvisnin-

gerne, om, at han ikke kan efterkomme 
dem.  
 Stk. 3. Fragtføreren er ej heller pligtig at 
efterkomme anvisninger, som medfører de-
ling af sendingen.  

 § 17. Undlader fragtføreren at efter-
komme anvisninger, som opfylder betin-
gelserne i §§ 15 og 16, eller retter han sig 
efter sådanne anvisninger uden at fordre 
det første eksemplar af fragtbrevet forevist, 
er han ansvarlig for skade, som forvoldes 
den berettigede herved.  

Godsets aflevering 

 § 18. Når godset er kommet til bestem-
melsesstedet, har modtageren ret til hos 
fragtføreren mod kvittering at fordre det 
andet eksemplar af fragtbrevet og godset 
afleveret. Fastslås det, at godset er gået 
tabt, eller er godset ikke kommet frem ved 
udløbet af den i § 27 nævnte frist, kan 
modtageren i eget navn gøre rettighederne 
efter fragtaftalen gældende.  
 Stk. 2. Den modtager, som gør brug af 
sine rettigheder efter stk. 1, skal betale det 
beløb, som skyldes efter fragtbrevet. Op-
står der strid herom, er fragtføreren ikke 
forpligtet til at aflevere godset, medmindre 
modtageren stiller sikkerhed.  

Hindringer for  
befordringens udførelse 

 § 19. Er eller bliver det før godsets 
fremkomst til bestemmelsesstedet umuligt 
at opfylde fragtaftalen i overensstemmelse 
med fragtbrevets bestemmelser, skal fragt-
føreren indhente anvisninger fra den, som 
efter § 15 har ret til at råde over godset.  
 Stk. 2. Er det muligt at udføre befordrin-
gen på anden måde end fastsat i fragtbre-
vet, og har fragtføreren ikke inden rimelig 
tid kunnet få anvisninger fra den, som efter 
§ 15 har ret til at råde over godset, skal han 
træffe de foranstaltninger, som efter hans 
skøn stemmer bedst med dennes interesser.  
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Hindringer for afleveringen 

 § 20. Foreligger der efter godsets frem-
komst til bestemmelsesstedet hindringer 
for dets aflevering, skal fragtføreren ind-
hente anvisninger fra afsenderen. Afviser 
modtageren godset, har afsenderen ret til at 
råde over det uden at forevise det første 
eksemplar af fragtbrevet.  
 Stk. 2. Selv om modtageren har afvist 
godset, kan han dog fordre det afleveret, så 
længe fragtføreren ikke har modtaget an-
den anvisning fra afsenderen.  
 Stk. 3. Opstår der hindringer for af-
leveringen, efter at modtageren i henhold 
til § 15, stk. 3, har påbudt godset afleveret 
til en anden, skal ved anvendelsen af stk. 1 
og 2 modtageren anses som afsender og 
den anden som modtager.  

Omkostningerne ved anvisninger 

 § 21. Fragtføreren kan kræve om-
kostningerne ved at indhente og udføre 
anvisninger som nævnt i §§ 19 og 20 
dækket, medmindre omkostningerne skyl-
des fejl eller forsømmelse fra hans side.  

Fragtførerens pligt til at drage  
omsorg for godset 

 § 22. I de i § 19, stk. 1, og § 20 nævnte 
tilfælde kan fragtføreren straks aflæsse 
godset for den berettigedes regning. Befor-
dringen anses dermed for afsluttet, men 
fragtføreren skal forvare godset på den be-
rettigedes vegne. Han kan dog betro godset 
til en tredjemand og er i så fald kun ansvar-
lig for, at valget af denne sker med tilbørlig 
omhu. Godset kan stadig holdes tilbage til 
sikkerhed for de beløb, som skyldes efter 
fragtbrevet, og for andre omkostninger, 
som kan kræves dækket.  

 § 23. Fragtføreren kan sælge godset 
uden at afvente anvisninger fra den beretti-
gede, hvis godset er udsat for hurtig øde-
læggelse, eller dets tilstand i øvrigt giver 

anledning dertil, eller omkostningerne ved 
opbevaring ikke står i rimeligt forhold til 
godsets værdi. Endvidere kan fragtføreren 
sælge godset, hvis han ikke inden rimelig 
tid fra den berettigede har modtaget anden 
anvisning, som han med rimelighed må 
anses for forpligtet til at efterkomme.  
 Stk. 2. Salg af gods, som befinder sig 
her i riget, skal ske ved offentlig auktion 
eller på anden betryggende måde. Så vidt 
muligt skal fragtføreren i god tid underrette 
den berettigede om tid og sted for salget. 
Salg af gods uden for riget sker efter reg-
lerne i den stat, hvor godset befinder sig.  
 Stk. 3. Salgssummen skal efter fradrag 
af de beløb, som skyldes efter fragtbrevet, 
og andre på godset hvilende omkostninger 
stilles til rådighed for den berettigede. 
Overstiger omkostningerne salgssummen, 
kan fragtføreren kræve det manglende 
beløb betalt.  

Kapitel IV 
Fragtførerens ansvar 

Betingelserne for ansvar  
og bevisbyrden 

 § 24. Fragtføreren er ansvarlig for bort-
komst og beskadigelse af godset, som 
indtræffer i tiden fra overtagelsen indtil af-
leveringen, og for forsinket aflevering.  
 Stk. 2. Fragtføreren er dog fri for ansvar, 
hvis han godtgør, at bortkomsten, beskadi-
gelsen eller forsinkelsen skyldes fejl eller 
forsømmelse fra den berettigedes side, an-
visninger fra denne, der ikke er foranledi-
get af fejl eller forsømmelse fra fragtføre-
rens side, godsets egen beskaffenhed eller 
forhold, som fragtføreren ikke kunne und-
gå, og hvis følger han ikke kunne afværge.  
 Stk. 3. Fragtføreren kan ikke befri sig 
for ansvar ved at påberåbe sig mangler ved 
det køretøj, som han benyttede til befor-
dringen, eller fejl eller forsømmelse af den, 
af hvem han måtte have lejet køretøjet, 
eller dennes folk.  
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 § 25. Fragtføreren er fri for ansvar efter 
§ 24, hvis bortkomsten eller beskadigelsen 
skyldes de særlige farer, der er forbundet 
med et eller flere af følgende forhold:  
a) brug af åbne køretøjer uden presenning 

efter udtrykkelig aftale, som er optaget i 
fragtbrevet,  

b) manglende eller mangelfuld indpakning 
af gods, som efter sin beskaffenhed er 
udsat for svind eller beskadigelse, når 
godset ikke er indpakket eller er man-
gelfuldt indpakket,  

c) behandling, læsning, stuvning eller af-
læsning af godset udført af afsenderen 
eller modtageren eller personer, der 
handler på deres vegne,  

d) visse godsarters beskaffenhed, der 
medfører, at de er udsat for at gå til 
grunde eller for beskadigelse, navnlig 
ved brud, rust, indre fordærv, udtørring, 
lækage, normalt svind eller angreb af 
utøj og gnavere,  

e) ufuldstændige eller urigtige mærker 
eller numre på kolliene,  

f) befordring af levende dyr.  
 Stk. 2. Godtgør fragtføreren, at bortkom-
sten eller beskadigelsen under de fore-
liggende omstændigheder kan være opstået 
på grund af en af de i stk. 1 nævnte farer, 
skal det lægges til grund, at skaden er 
forvoldt på denne måde, medmindre den 
berettigede godtgør, at dette ikke er tilfæl-
det. Denne regel gælder dog ikke i det i stk. 
1, litra a, nævnte tilfælde, dersom der fore-
ligger bortkomst af unormalt omfang eller 
af hele kolli.  
 Stk. 3. Sker befordringen i køretøjer 
med særligt udstyr til at beskytte godset 
mod varme, kulde, temperatursvingninger 
eller luftens fugtighed, kan fragtføreren 
ikke påberåbe sig stk. 1, litra d, medmindre 
kan godtgør, at alle forholdsregler, som det 
under de foreliggende omstændigheder på-
hvilede ham at træffe med hensyn til val-
get, vedligeholdelsen og brugen af udsty-
ret, er blevet truffet, og at han har rettet sig 
efter de særlige anvisninger, som måtte 
være meddelt ham.  

 Stk. 4. Fragtføreren kan ikke påberåbe 
sig stk. 1, litra f, medmindre han godtgør, 
at alle forholdsregler, som det under de 
foreliggende omstændigheder normalt på-
hvilede ham at træffe, er blevet truffet, og 
at han har rettet sig efter de særlige anvis-
ninger, som måtte være meddelt ham.  

 § 26. Er fragtføreren efter § 24 eller § 
25 fri for ansvar for nogle af de forhold, 
som har forårsaget bortkomsten, beska-
digelsen eller forsinkelsen, nedsættes 
erstatningen tilsvarende.  

Forsinkelse 

 § 27. Forsinket aflevering foreligger, når 
godset ikke er blevet afleveret til den aftal-
te tid, eller, hvor ingen afleveringsfrist er 
aftalt, når den faktiske befordringstid 
overskrider den tid, som under de forelig-
gende omstændigheder med rimelighed 
kan indrømmes en omhyggelig fragtfører. 
Ved dellast tages særligt hensyn til den tid, 
som udkræves for under sædvanlige for-
hold at samle fuld last.  

Bortkomst af godset 

 § 28. Godset kan betragtes som bort-
kommet, hvis det ikke er afleveret inden 30 
dage efter udløbet af den aftalte afleve-
ringsfrist, eller, hvor ingen frist er aftalt, 
inden 60 dage efter, at fragtføreren overtog 
godset.  
 Stk. 2. Ved modtagelsen af erstatning 
for bortkomst af gods kan den berettigede 
skriftligt fordre straks at blive underrettet, 
hvis godset genfindes inden et år efter er-
statningens udbetaling. Fragtføreren skal 
skriftligt anerkende, at dette krav er frem-
sat.  
 Stk. 3. Den berettigede kan inden 30 
dage efter modtagelsen af sådan underret-
ning fordre, at godset afleveres til ham mod 
betaling af det beløb, som skyldes efter 
fragtbrevet, og mod tilbagebetaling af er-
statningen med fradrag af de deri indbefat-
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