
 

Trafikskadenämnden, Box 24048, 104 50 Stockholm 

Tel 08-522 787 00, Fax 08-22 87 31, www.trafikskadenamnden.se 

 

Referat 1-2017 

 

Fråga om rätt till ersättning för förlust av underhåll för efterlevande efter 

äktenskapsskillnad  

 

En efterlevande har inte ansetts ha rätt till ersättning för förlust av underhåll efter den 

avlidne när de var sammanboende med hushållsgemenskap sedan ett halvår då olyckan 

inträffade, men hade skilt sig strax före olyckan.   

 

I ett yttrande den 4 juli 2016 anförde nämnden bl.a. följande. 

 

Av utredningen framgår att NN tidigare har varit gift med YY men att tingsrätten den 16 april 

2014 dömt till äktenskapsskillnad mellan makarna efter gemensam ansökan. Makarna hade 

enligt uppgift tidigare levt åtskilda under ca ett och ett halvt år men levde vid tiden för 

trafikolyckan (den 6 maj 2014) ånyo tillsammans sedan ca sex månader tillbaka.  

 

Ersättning för förlust av underhåll tillkommer enligt skadeståndslagen 5 kap 2 § efterlevande 

som enligt lag hade rätt till underhåll av den avlidne eller som på annat sätt var beroende av 

vederbörande för sin försörjning, om underhåll utgick vid tiden för dödsfallet eller om det kan 

antas att underhåll skulle ha kommit att utgå inom en nära framtid därefter. Vidare måste det 

vara fråga om en varaktig försörjningssituation och ett underhåll som utgetts endast under 

kortare tid eller mera tillfälligt bör inte medföra att bestämmelsen blir tillämplig (prop. 

1975:12 s. 158 ).    

 

Nämndens bedömning 

 

Tingsrätten hade en kortare tid före trafikolyckan dömt till äktenskapsskillnad mellan NN och 

YY efter gemensam ansökan. Det får antas att syftet med äktenskapsskillnaden var att 

samlevnaden och därmed även hushållsgemenskapen skulle upphöra. Trots att 

hushållsgemenskapen kvarstod och underhåll alltså kan ha utgått vid tiden för trafikolyckan, 

kan nämnden inte finna att det varit fråga om annat än en tillfällig försörjningssituation. 

Någon rätt till ersättning för förlust av underhåll till YY efter NN föreligger därmed inte. 
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