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Lag
om ändring av en lag om ändring av atomansvarighetslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om ändring av atomansvarighetslagen (493/2005) 2 och 18 §, 20 § 2 mom.,

23 § 1 mom., 29 § och 30 § 1 mom. som följer:

2 §
Genom förordning av statsrådet får det
1) föreskrivas att denna lag inte ska tillämpas på atombränsle eller radioaktiva produk-

ter, om den risk för atomskada som är förbunden med bränslet eller produkterna är ringa
på grund av små mängder, låg anrikningsgrad eller ringa radioaktivitet, och inte heller på
atomanläggningar med endast sådan atomsubstans,

2) utfärdas närmare bestämmelser om under vilka förutsättningar denna lag inte tilläm-
pas på sådant atombränsle, sådana radioaktiva produkter eller sådana atomanläggningar
som avses i 1 punkten.

18 §
För innehavaren av en atomanläggning i Finland är ansvaret enligt denna lag obegränsat

för atomskador som uppkommit i Finland till följd av en och samma atomolycka.
För innehavaren av en atomanläggning i Finland som används för energiproduktion är

ansvaret enligt denna lag begränsat till högst 1,2 miljarder euro för atomskador som upp-
kommit någon annanstans än i Finland till följd av en och samma atomolycka. För inne-
havaren av en annan atomanläggning i Finland än en sådan som används för energipro-
duktion är ansvaret enligt denna lag begränsat till högst 250 miljoner euro för atomskador
som uppkommit någon annanstans än i Finland till följd av en och samma atomolycka.

För atomskador som uppkommit under transport av atombränsle och andra atomsub-
stanser någon annanstans än i Finland är ansvaret begränsat till högst 80 miljoner euro. Av
detta maximibelopp ersätts andra atomskador än skador på transportmedlet till ett belopp
av högst 80 miljoner euro.

Maximibeloppet för anläggningsinnehavarens ansvar innefattar inte ränta på ersätt-
ningsbeloppet eller ersättning för rättegångskostnader.

20 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Om det efter en inträffad atomolycka är sannolikt att nedsättning enligt 1 mom. visar
sig behövlig, har Finansinspektionen rätt att förordna att i ersättning tills vidare ska betalas
endast en viss andel av den fulla ersättningen.
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23 §
Innehavaren av en atomanläggning i Finland ska ha en av Finansinspektionen godkänd

försäkring beträffande ansvaret för atomskada enligt denna lag eller motsvarande lagstift-
ning i en annan konventionsstat så att ansvaret enligt 18 § 1–3 mom. kan täckas upp till
det maximibelopp som avses i 18 § 2 eller 3 mom.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

29 §
Om den som enligt denna lag eller motsvarande lagstiftning i en annan konventionsstat

är berättigad till ersättning av innehavaren av en atomanläggning i Finland visar att han
eller hon inte kunnat få ut ersättningen enligt det i 18 § 2 och 3 mom. avsedda maximibe-
loppet för ansvaret av den försäkringsgivare som ingått försäkringsavtal med innehavaren
av atomanläggningen, betalas den sålunda uteblivna ersättningen av statsmedel.

Statens ersättningsskyldighet enligt 1 mom. upphör då ersättning har betalats ur försäk-
ringen och av statsmedel till ett belopp av sammanlagt 1,2 miljarder euro.

30 §
Om innehavaren av en i Finland eller i en annan stat som anslutit sig till tilläggskonven-

tionen belägen atomanläggning vilken används för fredliga ändamål är ansvarig för en at-
omskada enligt Pariskonventionen, och en finsk domstol enligt artikel 13 i den konventio-
nen, sådan den lyder ändrad genom det protokoll som upprättades i Paris den 12 februari
2004, är behörig att pröva ersättningsanspråk mot innehavaren, ska ersättningen, till den
del den överstiger 1,2 miljarder euro, betalas av statsmedel, när atomskadan uppkommit

1) i Finland eller i en annan stat som anslutit sig till tilläggskonventionen,
2) på eller ovanför havsområden utanför territorialhav tillhörande Finland eller en an-

nan stat som anslutit sig till tilläggskonventionen och atomskadan tillfogas finska med-
borgare eller medborgare i en annan stat som anslutit sig till tilläggskonventionen,

3) på eller ovanför havsområden utanför territorialhav tillhörande Finland eller en an-
nan stat som anslutit sig till tilläggskonventionen, ombord på ett sådant fartyg eller luft-
fartyg som är registrerat i någon av de staterna eller på en konstgjord ö eller i en anlägg-
ning eller konstruktion som omfattas av någon av de staternas jurisdiktion, eller

4) inom eller ovanför den ekonomiska zon som tillhör Finland eller en annan stat som
anslutit sig till tilläggskonventionen, eller på någon av de staternas kontinentalsockel i
samband med utvinning eller utforskning av naturtillgångarna inom den ekonomiska zo-
nen eller på kontinentalsockeln.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.
Ett sådant beslut om nedsättning av ansvarighetsbeloppet som fattats före ikraftträdan-

det av denna lag förblir i kraft. På en sådan ansökan om nedsättning av ansvarighetsbelop-
pet som har lämnats in före ikraftträdandet av denna lag tillämpas 18 § sådan den lyder i
lag 581/2011.

Helsingfors den 3 december 2021
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