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Høringssvar til forslag til lov om fragtaftaler ved international transport 

 

Landbrug & Fødevarer har den generelle kommentar til lovforslaget, at det kræver en betydelig 

IT udvikling for at kunne komme til at benytte og udnytte det elektroniske fragtbrev -– fx 

mht. verificering af underskrift. Derfor skal der en betragtelig mængde fragtbreve til, før 

udviklingsomkostningerne kan anses for at være berettigede. Fordelene for fødevareer-

hvervet m.fl. må således for langt den overvejende del af virksomhederne betragtes som 

marginale eller ikke eksisterende.  

 

Lovforslaget og bemærkningerne tager desuden ikke stilling til centrale bestemmel-

ser/forhold i den nuværende lov. Det gælder: 

 

§ 10 - Fragtførerens undersøgelsespligt 
 

Specielt § 10 stk. 2 i smh. m. § 12 stiller ikke ubetydelige krav til fragtføreren mht. under-

søgelse af godset - herunder også temperaturforhold, samt mht. til formuleringen af og 

afsenders godkendelse af eventuelle forbehold.  

 

Det fremgår således ikke i de nye bestemmelser, hvordan dette skal håndteres ved brug 

af elektronisk fragtbrev.  

 

§ 38 - Indsigelser  
 

Modtagers kvittering. Modtagers "rene" kvittering - dvs. kvittering uden forbehold - er af 

væsentlig betydning for, at fragtføreren er fri for ansvar. Modsætningsvis må en kvittering 

med begrundet forbehold - herunder bl.a. temperatur - være af betydning for, at den, der 

har risikoen for godset, kan gøre ansvar gældende.  

 

§ 41 stk. 3 - Forældelse (og standsning af forældelsesfristen)    

 

Jf. § 41 stk. 3 standses forældelsesfristen ved skriftligt krav bilagt dokumenter, og den 

begynder at løbe igen, når kravet afvises og dokumenterne tilbagesendes. Er fragtbrevet 

elektronisk kan det være vanskeligt at fremskaffe i fysisk form.  

 

Landbrug & Fødevarer ser ud fra ovenstående bemærkninger problemer for såvel trans-

portører som vareejere. Hertil kommer de problemer, som et manglende papirfragtbrev 

evt. kan frembyde. Hvis praktiske problemer som dette reducerer muligheden for anven-

delse af elektronisk fragtbrev betydeligt, er der endnu mindre incitament for erhvervene til 

at tage dette til sig.  

 

Landbrug & Fødevarer står gerne til rådighed med uddybninger. 
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