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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om miljöskadeförsäkring och lag om ändring av l § lagen om 
försäkringsavtal 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att en lag om 
miljöskadeförsäkring stiftas. Avsikten är att 
lagen skall innehålla bestämmelser om sådan 
obligatorisk miljöskadeförsäkring med stöd 
av vilken miljöskador enligt lagen om ersätt
ning för miljöskador samt kostnader för av
värjande av skador och för återställande av 
miljön i sitt tidigare skick ersätts i sådana 
fall där ersättning inte har kunnat drivas in 
hos den ersättningsskyldige eller där det inte 
kunnat utredas vem som är ersättningsskyl
dig. 

Enligt förslaget skall sådana privaträttsliga 
sammanslutningar vilkas verksamhet är för
enad med väsentlig risk för miljöskada eller 
vilkas verksamhet generellt medför olägen
heter för miljön vara skyldiga att uppta en 
miljöskadeförsäkring. Försäkringsskyldighe
ten skall enligt förslaget bestämmas på basis 
av företagets näringsgren och storlek så som 
närmare anges i förordning. 

Det föreslås att de försäkringsbolag som 
bedriver försäkringsverksamhet enligt den 
föreslagna lagen skall tillhöra en för ända
målet inrättad MiljöförsäkringscentraL A v
sikten är att Miljöförsäkringscentralen skall 
svara för skadan i sådana fall där den ersätt
ningsskyldige inte har i lagen avsedd försäk-
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ring och där ersättning inte har kunnat dri
vas in hos den ersättningsskyldige eller där 
det inte kunnat utredas vem som är ersätt
ningsskyldig. Miljöförsäkringscentralen skall 
dessutom kunna påföras uppgiften att ersätta 
de skador som ett försäkringsbolag annars 
skulle svara för på grundval av en försäkring 
som den beviljat. 

Vidare föreslås att ett maximalt belopp 
bestäms för de ersättningar som betalas ut i 
enlighet med det föreslagna ersättningssyste
met Ersättningen för ett och samma skade
fall skall enligt försla~et kunna uppgå till 
högst 30 milj. mk. I fraga om två eller flera 
skadefall som anmälts under ett och samma 
kalenderår skall enligt förslaget i ersättning 
dock utbetalas sammanlagt högst 50 milj. 
mk. 

I propositionen ingår även ett förslag till 
lag om ändring av l § lagen om försäk
ringsavtal. 

De föreslagna lagarna träda i kraft tidigast 
ca nio månader efter att de har antagits och 
blivit stadfästa. Det föreslås att lagen om 
miljöskadeförsäkring inte skall tillämpas i 
fråga om ersättning för skada på grund av 
verksamhet som har bedrivits innan lagen 
trädde i kraft. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläge 

1.1. Lagstiftning 

Lagstiftningen gällande ersättaodet av mil
jöskador har nyligen reviderats i Finland. En 
ny allmän lag om ersättning för miljöskador 
(737 /1994) (nedan miljöskadelagen) trädde i 
kraft den l juni 1995. I och med lagen har 
de som lidit skada på grund av förorening 
av naturen fått ökade möjligheter till ersätt
ning, eftersom ersättningsansvaret och kret
sen ersättningsskyldiga har utvidgats. 

Ersättningsansvaret enligt miljäskadelagen 
grundar sig på principen om strikt ansvar. 
Verksamhetsutövaren ansvarar oberoende av 
vållande för de miljöskador som hans verk
samhet på ett visst område orsakar. För att 
förbättra de skadelidandes ställning har skyl
digheten att visa orsakssambandet mildrats i 
miljöskadelagen. Sannolikhet skall godkän
nas som tillräckligt bevis för orsakssamban
det mellan verksamheten och skadan. Den 
skadelidande skall dock utan ersättning tåla 
vissa störningar som kan anses skäliga. 

I enlighet med miljäskadelagen bestäms 
ersättning för person- och sakskador enligt 5 
kap. skadeståndslagen. Vidare stadgas att en 
ekonomisk skada som inte står i samband 
med en person- eller sakskada skall ersättas 
om skadan inte är ringa. Enligt miljöskade
lagen ersätts också kostnader för avvärjande 
av skada och för återställande av den skada
de miljön i sitt tidigare skick. Likaså ersätts 
kostnader som myndigheter har åsamkats på 
grund av åtgärder som avser avvärjande av 
skada och återställande av den skadade mil
jön. 

Miljäskadelagen är subsidiär i förhållande 
till andra lagar. Detta innebär att lagen inte 
tillämpas på sådana skador beträffande vil
kas ersättning har stadgats i andra lagar. Dy
lika lagar är bl.a. trafikförsäkringslagen 
(27911959) som gäller trafikskador, sjölagen 
(67411994) som gäller skador orsakade av 
fartyg, atomansvarighetslagen ( 48411972) 
som innehåller stadganden om atomskador 
samt lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948) som gäller olycksfall i arbete. 
Miljäskadelagen är en privaträttslig ersätt
ningslag och därför gäller den inte heller 
ersättningar för miljöskador till den del la
gen om oljeskyddsfonden (379/1974) stadgar 
om ersättning. Nämnda lag innehåller ett 

särskilt ersättningssystem som upprätthålls 
av den offentliga makten, vilket dock inte 
åsidosätter ett av samma skador orsakat pri
vaträttsligt ersättningsansvar. 

1.2. Antal miljöskador och kostnaderna för 
dessa 

Mijöförvaltningens statistiker innehåller 
information om antalet miljöskador. Dess
utom har olika utredningar gjorts, bl.a. inom 
ramen för projektet för utredning och sane
ring av förorenade markområden (miljömin
isteriets miljövårdsavdelnings memorandum 
5/1994) och i form av utredningen Miljöo
lyckor i Finland 1989-1994 och kostnaderna 
för dem (miljöministeriets miljövårdsavdel
nings utredning 111995); i samband med 
sistnämnda kartlades inte oljeskador och för
orenade markområden. 

Sistnämnda utredning innehåller uppgifter 
om 252 olyckor, dvs. om 40-50 olyckor på 
årsnivå. De sammanlagda kostnaderna för 
olyckorna uppgick till 22 milj. mk, dvs. till 
ca 3,5 milj. mk årligen. Inemot hälften av 
olyckorna ägde rum inom industrin och ca 
20 procent i samband med landtransporter. 
De största kostnadsposterna härrörde från 
utredaodet av skadornas omfattning och av 
förstärandet av förorenat material eller 
marksubstans. Enligt utredningen har egent
liga skadestånd för miljöskador betalats ut i 
jämförelsevis liten omfattning. 

Antalet skadefall där skadevållaren varit 
okänd eller oförmögen att betala uppgick 
enligt utredningen till inalles 34, dvs. till i 
genomsnitt 5-6 per år. De kostnader på 
drygt 4,5 milj. mk som dessa skador orsaka
de måste samhället, dvs. staten och kommu
nerna betala. En tillförlitlig statistikföring av 
kostnaderna för miljöolyckorna försvåras på 
den grund att kostnaderna inte mäter den 
totala skada som orsakas miljön, utan snara
re de tillgängliga resurserna och förhållande
na. Någon ekonomisk "miljöskada" uppkom
mer inte alls, om det inte finns möjlighet att 
vidta exempelvis avvärjningsåtgärder till 
följd av brist på medel. Man kan därför anta 
att ren~öringskostnaderna i sådana fall där 
skadevallaren varit okänd eller oförmögen 
att betala kunde vara betydligt högre och 
kvaliteten på rengöringsarbetet bättre, ifall 
tillräckligt medel hade funnits tillgängliga 
för dessa insatser. 
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1.3. Lagstiftningen i utlandet och den 
internationella utvecklingen 

1.3.1. Sverige 

I Sverige trädde miljäskadelagen i kraft 
den l juli 1986. De skadelidandes skydd har 
dessutom utvidgats genom en del andra sys
tem. I fråga om miljöskador som uppkommit 
innan miljäskadelagen trätt i kraft har ersätt
ning betalats med anslag ur statsbudgeten. 

Mot bakgrunden av att skadevållaren kan 
vara oförmögen att betala eller okänd eller 
att rätten till ersättning visar sig vara pre
skriberad har man försökt utveckla ersätt
ningsskyddet Detta har förverkligats genom 
införandet av en subsidiär, obligatorisk för
säkring. Från den i 65-67 § miljöskyddsla
gen stadgade miljöskadeförsäkringen betalas 
ersättning till privatpersoner för person- eller 
sakskada. Om skadan orsakar en näringsid
kare skada i näringsverksamheten, utbetalas 
ersättning endast när det är fråga om en en
skild näringsidkare för vilken skadan kan 
anses få särskilt svåra ekonomiska konse
kvenser. Försäkringen täcker därmed inte 
förmögenhetsskador eller kostnader som 
myndigheter har åsamkats för avvärjande 
och återställande. Försäkringens innehåll är 
preciserat i försäkringsvillkor som har god
känts av regeringen. 

Skador som ansluter sig till bl.a. trafiken, 
arbetsförhållandena och den allmänna miljö
föroreningen omfattas inte av miljöskadeför
säkringen. De skadelidande har, beroende på 
vilken typ av skada det är fråga om, en 
självrisk som varierar mellan 500 och 5 000 
kronor. I fråga om ersättningarna har dess
utom vissa maximibelopp fastställts. Ersätt
ningen kan uppgå till högst 5 milj. kronor 
vid en personskada och till högst 50 milj. 
kronor vid en sakskada. Dessutom gäller att 
för skador som anmälts under ett och samma 
försäkringsår, ansvaret är begränsat till 200 
milj. kronor. 

De som utövar sådan verksamhet som krä
ver tillstånd eller anmälan är skyldiga att 
bidra till finansieringen av försäkringen. De 
försäkringsskyldiga samt grunderna för för
säkringspremierna anges i miljöskyddsför
ordningen. För försäkringssystemet svarar en 
försäkringspool - miljäskadekonsortiet - som 
består av fem svenska försäkringsbolag. 

I Sverige arbetar man för närvarande med 
en omfattande revidering av miljölagstift
ningen. A v sikten är att sammanföra huvud-

delen av den gällande miljölagstiftningen till 
en ny miljöbalk. I det huvudbetänkande av 
miljöbalksutredningen (SOU 1996:103) som 
avgavs sommaren 1996 föreslås bl.a. att mil
jöförsäkringssystemet utvidgas att gälla kost
nader som myndi~heter har åsamkats för 
avvärjande och istandsättning (saneringsför
säkring). Avsikten är att reformen skall träda 
i kraft vid ingången av 1998. 

1.3.2. Andra länder 

Sverige är det enda landet där man har ett 
försäkringssystem genom vilket ersättning 
ges ut för uttryckligen sådana miljöskador 
där skadevållaren är okänd eller oförmögen 
att betala. I vissa länder har man infört obli
gatorisk miljöansvarsförsäkring eller påbörjat 
lagstiftningsprojekt som avser denna försäk
ringsform. 

I Danmark publicerades 1992 betänkandet 
"Betrenkning om erstatning for milj!Ziskador". 
I betänkandet föreslogs en obligatorisk an
svarsförsäkring för vissa närmare definierade 
näringsgrenar. A v sikten var att ansvarsför
säkringen skulle täcka av verksamheten or
sakade miljöskador upp till minst 10 milj. 
kronor - inom speciellt farliga branscher upp 
till 100 milj. kronor. Den föreslagna obliga
toriska ansvarsförsäkringen har dock inte 
införts. Däremot har de danska organisa
tionerna inom försäkringsbranschen och in
dustrin utvecklat ett eget poolsystem för för
säkrandet av miljöskador. 

Från det danska frivilliga försäkringssyste
met ersätts person- och sakskador, nödvändi
ga saneringskostnader samt kostnader för 
skadeutredningar. Skador som orsakats av 
sådana utsläpp som myndigheterna godkän
ner ersätts inte. Försäkringsbeloppet och 
självriskandelen bestäms särskilt för varje 
fall. Basförsäkringsbeloppet är 10 milj. kro
nor. Självrisken är i regel 100 000 - 200 000 
kronor. Försäkringspoolens maximala ersätt
ningskapacitet är 100 milj. kronor. 

I Tyskland trädde en ny miljöansvarslag 
(Gesetz tiber die Umwelthaftung) i kraft vid 
ingången av 1991. Lagen påför vissa bran
scher ett strikt ansvar för skador som orsa
kats miljön. För ersättningsansvaret har dock 
fixerats en övre gräns som är 160 milj. 
DMK för personskador och 160 milj. DMK 
för förmögenhetsskador. Det lagstadgade 
ersättningsskyddet har effektiverats genom 
försäkringstvång. Skyldiga att uppta ansvars
försäkring är de företag som enligt lagen 
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(Bundesimissionsschutzgesetz) är förpliktade 
att låta göra en säkerhetsanalys samt företag 
som behandlar vissa fasta ämnen eller som 
framställer på cellulosanitrat baserade mål
färger och trycksvärta. Systemet har dock 
ännu inte trätt i kraft, eftersom försäkrings
bolagen är osäkra på hur försäkringen skall 
prissättas och vilken omfattning försäkrings
skyddet skall ha. 

1.3.3. Europeiska gemenskapens rättsakts
projekt 

Europeiska gemenskapernas kommission 
lade den l september 1989 fram förslag till 
ett direktiv om ersättningsansvar för skada 
orsakad av avfall (Proposal for a Council 
directive on Civil Liability for Damage eau
sed by Waste). Kommissonen såg över för
slaget år 1991. De centrala principerna i för
slaget går ut på att den som producerar av
fall skall ha strikt ersättningsansvar samt 
vara sky l dig att ha en gällande försäkring 
eller säkerhet med tanke på ersättningsan
svaret Beredningen av förslaget har seder
mera avbrutits. 

Den 17 mars 1993 publicerade kommissio
nen en diskussionspromemoria (Green Paper 
on Remedying Bovironmental Damage) gäl
lande miljöansvaret I promemorian behand
las de principer som kan läggas till grund 
för ersättningsansvaret vid miljöskador, all
svarsregleringen i Europeiska unionens med
lemsstater, USA och Japan samt de positiva 
och negativa aspekterna i den redan existe
rande lagstiftningen. I promemorian diskute
ras såväl det primära ersättningsansvaret 
som det kompletterande subsidiära systemet. 
EG:s eventuella förslag till rättsakter gällan
de miljöansvaren torde bli baserade på den
na promemoria och på den därmed förknip
pade debatten. Eftersom det antagligen blir 
fråga om högst en minimiharmonisering, 
som inte lägger hinder i vägen för en sträng
are nationell reglering, torde den förestående 
gemenskapslagstiftningen inte medföra stora 
behov av ändringar i den finländska miljös
kadelagstiftningen. 

1.3.4. Europarådets miljäskadekonvention 

Efter beredning i Europarådet underteckna
des 1993 i Lugano en konvention om civil
rättsligt skadeståndsansvar för skador till 
följd av miljöfarlig verksamhet (Convention 
on Civil Liability for Damage Resulting 

from Activities Dangerous to the Environ
ment; nedan Luganokonventionen). Finland 
har undertecknat Luganokonventionen, men 
än så länge inte ratificerat den. 

Luganokonventionen gäller enbart sådana 
miljöskador som orsakats av i konventionen 
närmare preciserade farliga verksamheter, 
såsom utsläpp av farliga kemikalier i miljön, 
genetiskt omvandlade organismer och skador 
relaterade till avfallshanteringsverk Konven
tionen grundar sig på principen om strikt 
och obegränsat ansvar. I artikel 12 i Loga
nokonventionen förutsätts att varje part skall 
säkerställa att de som bedriver farlig verk
samhet på dess territorium åläggs att delta i 
en finansiell säkerhetsplan eller att ha och 
bibehålla en finansiell garanti upp till en 
viss nivå för täckaodet av skadestandsansva
ret enligt konventionen. 

1.4. Bedömning av nuläget 

Miljäskadelagen har utvidgat ersättnings
ansvaret på olika sätt och den har även för
bättrat de skadelidandes situation. Lagen 
garanterar dock inte alltid att ersättning be
viljas, trots att en miljöskada som ägt rum i 
princip omfattas av lagens tillämpningsom
råde. Utfåendet av ersättning med stöd av 
miljäskadelagen förutsätter att det kan utre
das vem som är ersättningsskyldig och att 
ersättning kan drivas in hos den skyldiga. 
Om någotdera kravet inte kan uppfyllas, kan 
den skadelidan de inte få ersättning i prakti
ken. 

I miljäskadelagen avsedd ersättningsskyl
dighet föreligger om det kan påvisas att or
sakssambandet mellan verksamheten och 
skadan är sannolikt. Orsakssambandet kan 
inte påvisas om den verksamhetsutövare som 
orsakat skadan förblir okänd. Om tillräcklig 
utredning beträffande den ersättningsskyldi
ge inte finns att tillgå, kan den skadelidande 
i .enlighet med gällande rätt inte få ersätt
mng. 

En skadelidande kan gå miste om ersätt
ning också på den grund att ersättningen inte 
kan drivas in hos den ersättningsskyldige. 
Oförmåga att betala kan framgå antingen i 
form av verksamhetsutövarens konkurs eller 
såsom annan form av insolvens. Vid en kon
kurs saknar skadeståndsfordringar förmåns
rätt, vilket innebär att indrivningen av såda
na fordringar i samband med en konkurs i 
regel inte lyckas. Om den ersättningsskyldi
ge är oförmögen att betala kan den skadeli-
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dande kräva ersättning hos den försäkrings
givare som meddelat den ersättningsskyldige 
ansvarsförsäkring. På basis av ett företags 
normala ansvarsförsäkring ersätts av företa
get orsakade plötsliga och oförutsedda mil
jöskador upp till ett avtalat försäkringsbe
lopp. Eftersom antalet ansvarsförsäkringar 
gällande miljöskador som uppstår långsamt 
än så länge är mycket få, är det frivilliga 
försäkringsskyddet inte ägnat att i nämnvärd 
grad förbättra de skadelidandes ställning. 

Den skadelidandes ställning är bättre om 
han kan få ersättnin~ med stöd av en speci
allag, enligt vilken sadana sammanslutningar 
som bedriver verksamhet som orsakar mil
jöolägenheter är skyldiga att uppta försäk
ring. Exempelvis atomansvarighetslagen är 
en sådan lag. Om ersättningsansvaret grun
dar sig uteslutande på miljöskadelagen, kan 
ersättning erhållas endast av den ersättnings
skyldige eller från en ansvarsförsäkring som 
en försäkringsgivare eventuellt beviljat ho
nom. 

Enligt ovan i punkt 1.2. nämnda utredning 
som miljöministeriet låtit utföra i fråga om 
kostnader föranledda av miljöolyckor, ägde 
under åren 1989-1994 sammanlagt 34 såda
na miljöskador rum i Finland som hade or
sakats av okända eller medellösa personer. 
De kostnader på drygt 4,5 milj. mk som des
sa skador orsakade blev kommunerna och 
staten tvungna att betala. Inom ramen för 
utredningen uppskattades inte det antal fall 
som lämnades oskötta på grund av att de 
behövliga medlen saknades. På basis av 
uppgifter som de kommunala myndigheterna 
gett kan man anta att miljöskador av detta 
slag oftast åtgärdas till så låga kostnader 
som möjligt och att en grundlig iståndsätt
ning sällan görs. Om dessa fall hade tagits 
ordentligt om hand, hade avvärjningskost
naderna också varit betydligt högre, rentav 
mångdubbla. Ett subsidiärt system för ersätt
ning av miljöskador skulle vara ägnat att 
påskynda iniedandet av avvärjningsåtgärder
na vid miljöolyckor och att förbättra miljöns 
tillstånd i framtiden. 

2. Propositionens mål och de viktigaste 
förslagen 

2.1. Mål 

Målet med förslaget är att skapa ett ersätt
ningssystem som skall komplettera det pri
mära ansvar som en skadevållare har i enlig-

het med miljöskadelagen, varvid det före
slagna systemet är avsett att garantera ersätt
ning för förlust av förmåner och för kostna
der orsakade av miljöskador även i sådana 
fall där ersättning inte kan beviljas i enlighet 
med miljöskadelagen. Ett subsidiärt ersätt
ningssystem kan i princip grunda sig på an
tingen en fondmodell baserad på obligatoris
ka avgifter eller på ett försäkringssystem 
baserat på obligatorisk försäkring. Vid be
redningen av denna proposition har de posi
tiva och negativa faktorerna i fråga om båda 
dessa alternativ dryftats. Orsaken till att man 
stannat för att den som bedriver sådan verk
samhet som är skadlig för miljön skall vara 
skyldiga att uppta försäkring är närmast den, 
att försäkringsmodellen i administrativt hän
seende är lättare och flexiblare än fondalter
nativet Försäkringsmodellen är också lag
tekniskt en mindre komplicerad och snab
bare lösning än fondmodellen, eftersom sist
nämnda skulle kräva att en fond som står 
utanför statsbudgeten upprättas och att den 
med fonden förknippade lagen behandlas i 
grundlagsordning. 

Ett förbättrat ersättningsskydd för dem 
som blir lidande på grund av miljöskador är 
viktigt framför allt i sådana fall, där ersätt
ningen inte kan drivas in hos den ersätt
ningsskyldige. En miljöskada kan komma i 
dagen först när en lång tid förflutit sedan 
den skadevållande händelsen ägt rum. Den 
ersättningsskyldige kan ha blivit insolvent 
eller den ersättningsskyldiga sammanslut
ningen kan ha hunnit upplösas. Vidare är det 
möjligt att det inom riskbenägna sektorer 
finns vårdslöst skötta och mindre solventa 
företag som löper större risk än genomsnittet 
att orsaka miljöskador som förblir oersatta. 

För det andra är det meningen att ersätt
ning skall betalas från den föreslagna försäk
ringen då det inte kan utredas vem som är 
ersättningsskyldig. Det är viktigt att ersätt
ningsskyddet förbättras, eftersom frågorna 
kring orsakssambandet kan vara utomordent
ligt komplicerade i samband med miljöska
dor. Den industriella utvecklingen har lett 
till ökad risk för miljöskador. Oberoende av 
miljötillstånden och tillsynssystemen går det 
inte alltid att utreda vem som är ersättnings
skyldig. Från den skadelidandes synpunkt är 
det i många fall oskäligt att han gar miste 
om ersättning på den grund att det varit 
svårt att reda ut bakgrunden till skadans 
uppkomst. 

Avsikten med förslaget är dels att förbättra 
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rättsskyddet för dem som lidit ekonomisk 
eller annan direkt skada, dels att underlätta 
och påskynda avvärjningen av miljöskador 
och aterstäBandet av den skadade miljön i 
sådana fall där kostnaderna för rengöringen 
av miljön annars skulle påföras samhället. 
Förslaget avser att iaktta upphovsprincipen -
dvs. en av de centrala principerna inom mil
jövården - på ett solidariskt sätt, eftersom 
avsikten är att de som bedriver miljöfarlig 
verksamhet gemensamt skall finansiera er
sättningssystemet. 

2.2. De viktigaste förslagen 

I denna proposition föreslås att en lag om 
miljöskadeförsäkring stiftas. Enligt be
stämmelsen om lagens tillämpningsområde 
är avsikten att lagen skall tillämpas i fråga 
om ersättning för i lagen om ersättning för 
miljöskador avsedda miljöskador samt för 
kostnader för avvärjande och återställande 
som i Finland utövad verksamhet har föror
sakat i Finland. En förutsättning för tilläm
pande av den föreslagna lagen är dessutom 
att ovan avsedda ersättning inte har kunnat 
drivas in hos den som är ansvarig för skadan 
och att ersättning inte går att få genom den
nes ansvarsförsäkring eller att det inte har 
kunnat utredas vem som är ersättningsskyl
dig. Enligt förslaget skall lagen dock inte 
gälla sådana av olja orsakade miljöskador 
som kan ersättas med stöd av lagen om 
oljeskyddsfonden. 

Det föreslås att sådana privaträttsliga sam
manslutningar vilkas verksamhet är förenad 
med väsentlig risk för miljöskada eller vil
kas verksamhet generellt orsakar miljöolä
genhet, skall vara skyldiga att uppta försäk
ring för den händelse att en skada inträffar 
som är ersättningsgill enligt den föreslagna 
lagen. Avsikten är att närmare stadganden 
om verksamheter som medför skyldighet att 
uppta försäkring skall ingå i en förordning. 
skyldigheten att teckna försäkring skall vara 
beroende av sammanslutningens eller inrätt
ningens näringsgren och dess storlek, som 
bestäms på basis av omsättningen. A v sikten 
är att de minsta företagen lämnas utanför det 
föreslagna systemet. Det föreslås att de re
gionala miljöcentralerna skall övervaka att 
skyldigheten att teckna försäkring iakttas. 

A v sikten är att den föreslagna försäkringen 
skall upptas hos ett försäkringsbolag som 
verksamhetsutövaren själv väljer och som 
bedriver försäkringsrörelse i enlighet med 

den föreslagna lagen. Enligt förslaget skall 
de försäkringsbolag som beviljar miljöskade
försäkringar tillhöra en Miljöförsäkringscen
tral, vars uppgift skall vara att handha all 
utbetalning av ersättningar och att även i 
övrigt på försäkringsbolagens vägnar sköta 
ersättningsverksamheten på det praktiska 
planet vad gäller sådana skador som centra
lens medlemmar svarar för tillsammans. A v
sikten är att de försäkringsbolag som är 
medlemmar i centralen skall svara gemen
samt för miljöskador även i sådana fall, där 
det inte kan utredas vem som är ersättnings
skyldig eller där den ersättningsskyldige är 
oförmögen att betala eller inte har haft i la
gen avsedd försäkring. I dessa fall skulle det 
vara omöjligt att hänföra ersättningsansprå
ket till någon viss försäkring. Ett bolag som 
är medlem i centralen föreslås även annars 
ha möjlighet att låta centralen ersätta även 
sådana skador som centralen kan svara för 
på basis av försäkring som denna har bevil
jat. 

Enligt förslaget skall från miljöskadeför
säkringen ersättas i miljäskadelagen avsedda 
miljöskador jämte skäliga och nödvändiga 
utredningskostnader samt kostnader för av
värjande och återställande. Sådan ersättning 
för framtida skador som nämns i miljöskade
lagen skall dock inte betalas från försäk
ringen. Enligt försla&et skall försäkringsgi
varen inte heller ha sadan inlösningsskyldig
het som avses i miljöskadelagen. Förslaget 
innebär sålunda att ersättningar betalas ut i 
betydligt större omfattning än i Sverige, där 
systemet enligt huvudregeln täcker enbart 
skadelidande privatpersoners person- och 
sakskador. 

De ersättningar som betalas ut med stöd 
av den föreslagna lagen skall ha i lagen fast
ställda maximigränser. Det föreslås att i er
sättning för ett och samma försäkringsfall 
skall kunna utbetalas högst 30 milj. mk. 
Vidare föreslås att i ersättningar för två eller 
flera försäkringsfall som anmälts under ett 
och samma kalenderår skall betalas ut sam
manlagt högst 50 milj. mk. Avsikten är att 
Miljöförsäkringscentralen centraliserat skall 
följa med hur ersättningsbeloppet tillväxer 
under en och samma försäkringsperiod samt 
observera när maximigränsen uppnås. 

Eftersom beloppet av försäkringsgivarens 
risker bör kunna uppskattas på ett skäligt 
sätt, är en begränsning av det maximala er
sättningsbeloppet nödvändig av försäkrings
matematiska orsaker. Ovan nämnda maxima-
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la ersättningsbelopp grundar sig på en upp
skattning av de finländska försäkringsbola
gens gemensamma risktäckningskapacitet 
Högre försäkringsbelOJ?P än de som föresla
gits skulle förutsätta aterförsoäkring på den 
internationella marknaden. Aterförsäkrarna 
förhåller sig synnerligen reserverat till mil
jöskaderisker. Det är därför mycket osanno
likt att de utländska återförsäkringsbolagen 
skulle vara villiga att medverka i systemet. 
Inte ens i Sverige har man i detta samman
hang gått in för återförsäkring utomlands, 
och detta trots att miljöskadeförsäkringen i 
Sverige omfattar en betydligt mindre ersätt
ningskrets jämfört med vad som nu föreslås 
i Finland. 

Enligt förslaget skall den skadelidande 
även ha en självrisk. Om den skadelidande 
är en fysisk person skall till denne inte beta
las ut ersättningar som understiger 2 000 
mk. För sammanslutningars del föreslås den 
nedre gränsen löpa vid 20 000 mk. Avsikten 
med införandet av bestämmelsen om själv
risk är att reducera de kostnader som an
sluter sig till utredaodet av små skador. 

Det föreslås att lagen dessutom skall in
nehålla bestämmelser om den skadelidandes 
medverkan till skadans uppkomst samt skyl
dighet ett agera och lämna utredning, även
som bestämmelser om framställande av er
sättningsanspråk och om preskription samt 
bestämmelser om utbetalning av ersättning. 
Dessutom föreslås en bestämmelse om att 
ersättningssystemet skall samordnas med 
ersättningssystemen enligt andra lagar; enligt 
bestämmelsen skall ett belopp som betalats 
ut med stöd av en annan lag dras av från en 
ersättning enligt den nu föreslagna lagen om 
miljöskadeförsäkring. Ytterligare föreslås att 
försäkringsgivaren eller Miljöförsäkringscen
tralen, om någon av dem har betalat ersätt
ning, skall ha regressrätt gentemot den som 
är ansvarig för skadan intill det belopp som 
försäkringsgivaren eller centralen har betalat 
ut i ersättning. 

Den föreslagna lagen avses inte ha retro
aktiv verkan i något som helst avseende, 
dvs. att ersättning inte kan sökas för sådana 
gamla skador som har ägt rum innan lagen 
trädde i kraft, även om skadan skulle yppa 
sig först efter ikraftträdandet. Lagen föreslås 
därmed gälla enbart miljöskador som är en 
följd av verksamhet som bedrivs efter att 
lagen trätt i kraft. 

3. Propositionens verkningar 

3.1. Ekonomiska verkningar 

I propositionen föreslås inte sådana nya 
myndigheter eller organ som skulle ha stats
ekonomiska verkningar. Enligt förslaget 
skall de regionala miljöcentralerna tillse att 
de företag som är skyldiga att uppta försäk
ring har full&Jort denna plikt. Denna nya 
uppgift som paförs de regionala miljöcentra
lerna leder dock inte till att centralemas 
kostnader ökar i nämnvärd utsträckning. 
Förslaget innebär att statens skatteintäkter 
kan antas öka i någon mån, eftersom det i 
enlighet med lagen om skatt på vissa försäk
ringspremier (664/1966) i fråga om den för
säkringspremie som föreslås i lagen skall 
betalas 22 % skatt till staten. 

Avsikten är att social- och hälsovårdsroi
nisteriet inom ramen för den normala försäk
ringstillsynen skall övervaka de försäkrings
bolag som bedriver försäkringsrörelse enligt 
den nya lagen samt den nya Miljöförsäk
ringscentralen. Detta antas dock inte orsaka 
staten extra kostnader, eftersom kostnaderna 
för försäkringsinspektionen med stöd av la
gen om bestridande av kostnaderna för för
säkringsinspektionen ( 4 79/1944) uppbärs hos 
försäkringsbolagen i form av en avgift. 

Kostnaderna för den Miljöförsäkringscen
tral och miljöförsäkringsnämnd som nämns i 
lagförslaget avses bli täckta med miljöför
säkringspremier, vilket innebär att dessa nya 
organ inte bedöms orsaka staten extra kost
nader. 

Enligt förslaget skall de sammanslutningar 
vilkas verksamhet är förenad med väsentlig 
risk för miljöskada eller vilkas verksamhet 
generellt medför olägenheter för miljön, 
uppta en miljöskadeförsäkring i enlighet 
med den nya lagen. Tillgänglig statistik och 
preliminära beräkningar ger vid handen att 
antalet företag som är skyldiga att teckna 
försäkring uppgår till ca 4 500, om skyldig
heten begränsas till att gälla företag vilkas 
omsättning när det gäller verksamhet som 
avses ovan överstiger 5 milj. mk. Detta in
nebär att man i ovan nämnda omsättning för 
flerbranschföretagens del exkluderar den del 
av omsättningen som avser enheter vilka 
inte bedriver i lagen och förordningen an
given miljöfarlig verksamhet. 
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Det föreslås att beloppet av försäkringspre
mien skall bestämmas på basis av dels före
tagets storlek, som enligt förslaget definieras 
utgående från omsättningen i fråga om verk
samhet enligt den föreslagna lagen, dels av 
hur miljöfarlig verksamheten är. Om det 
årligen i försäkringspremier uppbärs exem
pelvis 20 milj. mk, blir den genomsnittliga 
premien ca 4 300 mk per företag. Enligt 
preliminära uppskattningar antas premiebe
loppet röra sig mellan ca 2 000 mk och 300 
000 mk beroende på företagets omsättning 
och bransch. Det är omöjligt att exakt be
döma hur stor premien kan tänkas bli, efter
som det är fråga om ett nytt system och om 
en risk som är svår att förutse. Det bör dock 
observeras att det maximala ersättningsbe
lopp som bestäms för ersättningarna under 
alla omständigheter kommer att sätta en 
gräns för det maximala premiebeloppet 

Det går inte att på förhand noggrant be
döma vilka rörelsekostnader det nya försäk
ringssystemet kommer att orsaka försäk
ringsbolagen. Kostnaderna koncentreras 
dock till systemets etableringsskede. 

3.2. Verkningar i fråga om organisation och 
personal 

Propositionens verkningar i fråga om orga
nisation och personal bedöms vara små. Vid 
verkställigheten av den föreslagna lagen 
kommer de privata försäkringsbolagen och 
den Miljöförsäkringscentral som dessa bildar 
att ha en central roll. Förslaget medför inget 
behov av nya myndigheter. Social- och häl
sovårdsministeriet samt de regionala miljö
centralerna får nya uppgifter i fråga om till
synen över att lagen iakttas, men dessa upp
gifter kan skötas med hjälp av den befintliga 
.personalen. A v sikten är att statsrådet för tre 
ar i sänder skall tillsätta en miljöförsäkrings
nämnd som skall ha till uppgift att ge re
kommendationer om ersättning för miljöska
dor. 

3.3. Miljökonsekvenser 

Målet med den lagstiftning som avser er
sättning för miljöskador är inte att på för
hand förhindra att skador uppkommer eller 
att ombesörja att skador avvärjs och att mil
jön återställs. Införandet av ett subsidiärt 
system för ersättning av miljöskador skulle 
dock vara ägnat att förbättra myndigheternas 
möjligheter att effektivt avvärja skador i så-

370154 

dana fall där skadevållaren är okänd eller 
medellös. Utredandet och avvärjaodet av 
denna typ av skadefall har blivit lidande på 
grund av bristen på medel. Ett tryggande av 
finansieringen av avvärjningsinsatserna med 
hjälp av ett obligatoriskt försäkringssystem 
skulle därmed vara ägnat att i framtiden för
bättra miljöns tillstånd. 

4. Beredningen av propositionen 

I det betänkande (KB 1993:35) som den 
av miljöministeriet tillsatta miljöekonomi
kommissionen avlät utreddes möjligheterna 
att utveckla ett subsidiärt system för ersätt
nin~ av miljöskador. Sedan kommissionen 
avlatit sitt betänkande tillsatte miljöministe
riet den 8 oktober 1993 en arbetsgrupp som 
fick i uppdrag att med utgångspunkt i bered
ningen i miljöekonomikommissionen fram
lägga förslag till ett subsidiärt system för 
ersättning av miljöskador jämte behövlig 
finansiering. Arbetsgruppens mandattid för
längdes i december 1994 och maj 1995. 
Samtidigt preciserades uppdraget så, att det 
subsidiära systemet för ersättning av miljös
kador skulle grunda sig på en obligatorisk 
försäkring, för vilken försäkringspremierna 
skulle uppbäras hos de verksamhetsutövare 
som orsakar risk för miljöskador. Sitt förslag 
gällande subsidiär miljöförsäkring lämnade 
arbetsgruppen till miljöministeriet den 20 
juni 1995. 

Miljöministeriet begärde utlåtanden om 
arbetsgruppens betänkande av de centrala 
myndigheterna samt ett antal organisationer 
och andra sammanslutnin&ar. Regeringens 
proposition grundar sig pa arbetsgruppens 
betänkande jämte utlåtanden. Propositionen 
har beretts i samarbete med social- och häl
sovårdsministeriet . 

5. Andra omständigheter som inverkat 
på propositionens innehåll 

I Europeiska unionen regleras skadeförsäk
ringsverksamheten av det s.k. tredje skade
försäkringsdirektivet (92/49/EEG). Enligt 
direktivet får medlemsstaterna inte anta be
stämmelser med krav på förhandsgodkän
nande av försäkringspremier eller försäk
ringsvillkor. För att försäkringsbolagen skall 
vara bundna av de bestämmelser som gäller 
försäkringens substans, skall angående detta 
till alla delar bestämmas i lag. Vid bered
ningen av propositionen har dessa och de 
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övriga bestämmelserna i direktivet beaktats. 
En förutsättning för ratificeringen av Lu

ganokonventionen är att man inrättar ett för
säkrings- eller säkerhetssystem avsett för 
dem som bedriver miljöfarlig verksamhet. 
Den föreslagna lagen om subsidiär miljöska
deförsäkring kommer att uppfylla den för
pliktelse som artikel 12 i Luganokonventio
nen påför konventionsländema. Konventio
nen kan till denna del ratificeras omedelbart 
efter att lagen blivit stadfäst. Inget medlems-

land har än så länge ratificerat konventio
nen. 

Ett samgarantisystem som gäller vissa lag
stadgade försäkringar trädde i kraft i början 
av år 1997. Genom detta tryggas ersättning 
då försäkringsbolaget går i konkurs eller 
försätts i likvidationstillstånd. En separat 
undersökning av behovet att utsträcka sam
garantisystemet till miljöskadeförsäkringen 
görs senare. 

DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslagen 

1.1. Lagen om miljöskadeförsäkring 

l kap. Tillämpningsområde 

l §. Lagens tillämpningsområde. Para
grafen skall ange de förutsättningar under 
vilka den föreslagna lagen tillämpas. Med 
miljöskada skall i lagen avses detsamma 
som avses med detta begrepp i miljöskadela
gen. Sålunda kan ersättning komma i fråga 
endast när det gäller sådana skador som en
ligt miljäskadelagen är ersättningsgilla. I 
miljäskadelagen stadgas att ersättning för 
person- och sakskador bestäms enligt 5 kap. 
skadeståndslagen. Dessutom betalas ersätt
ning för sådan ekonomisk skada som inte 
står i samband med en person- eller sakska
da, om skadan inte är ringa. Den skadelidan
de skall dock utan ersättning tåla vissa stör
ningar som kan anses skäliga. Fastän också 
kostnader för avvärjande och återställande 
skall enligt 6 § miljäskadelagen ersättas, 
föreslås dessa kostnader för klarhetens skull 
bli särskilt nämnda i paragrafens l mom. Er
sättning skall dessutom förutsätta att skadan 
är en följd av verksamhet som utövats i Fin
land och att skadan har uppkommit i Fin
land. I Jagförslagets 12 § finns närmare stad
ganden om bestämmande av ersättning. 

Enligt förslaget skall det subsidiära för
säkringssystemet inte omfatta sådana skador 
som inte är ersättningsgilla enligt miljöska
delagen. Miljäskadelagen gäller inte sådana 
skador beträffande vilkas ersättande stadgas 
i någon annan lag. Beträffande dylika skador 
som ligger utanför miljäskadelagens tillämp
ningsområde stadgas i exempelvis atoman
svarighetslagen, trafikförsäkringslagen och 
lagen om olycksfallsförsäkring (60811948). I 

lagen angående vissa grannelagsförhållanden 
(2611920) samt i vattenlagen (26411961) 
stadgas särskilt om de skador som ersätts 
enligt miljöskadelagen. 

I paragrafens l mom. definieras de situ
ationer i vilka lagen tillämpas. Ersättning 
skall för det första betalas i det fallet att den 
skadelidande inte har kunnat driva in ersätt
ningen eller en del av den hos den ersätt
ningsskyldige, dvs. den som enligt miljöska
delagen ansvarar för skadeersättningen. En
ligt 67 § lagen om försäkringsavtal 
(54311994) har den skadelidande vid an
svarsförsäkring rätt att kräva ersättning di
rekt av försäkringsgivaren, om den för
säkrade har försatts i konkurs eller annars är 
insolvent. Därför skall utbetalning av ersätt
ning enligt den föreslagna lagen dessutom 
förutsätta att ersättning inte kan fås från en 
ansvarsförsäkring som den ersätt
ningsskyldige har tagit. 

Avsikten är att man med den ersätt
ningsskyldiges oförmåga att betala skall 
jämställa de situationer, där skadeersättning
en i enlighet med de allmänna principerna 
inom skadeståndsrätten har jämkats på 
grundval av den ersättningsskyldiges ekono
miska ställning. A v sikten är att ersättning 
skall kunna betalas från försäkringen till den 
del skadeersättningen har sänkts. Det före
slagna systemet garanterar att den skadeli
dande också i dessa fall får full ersättning. 
Om jämkning av en ersättning har grundat 
sig på någon annan omständighet än den 
ersättningsskyldiges ekonomiska ställning, 
skall ersättning inte betalas med stöd av 
denna lag. Om såväl den ersättningsskyldi
ges ekonomiska ställning som andra omstän
digheter har inverkat på jämkningen, blir 
man vid bestämmandet av ersättningen tvun
gen att bedöma till vilken del jämkningen 
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har grundat sig på den ersättningsskyldiges 
ekonomiska ställning. Avsikten är inte att 
det subsidiära ersättningsskydd som avses i 
den föreslagna lagen skall beaktas såsom en 
omständighet vilken gynnar jämkning i 
jämkningsprövning enligt miljöskadelagen. 
Ett särskilt stadgande om hur den skadeli
dandes medverkan inverkar på ersättningens 
storlek skall ingå i lagens 14 §. 

För det andra skall i lagen avsedd ersätt
ning också utbetalas i sådana fall där det 
inte har kunnat utredas vem som är ersätt
ningsskyldig. Beträffande sättet för skadans 
uppkomst skall dock finnas tillräcklig känne
dom för konstaterandet av att det är fråga 
om en i miljäskadelagen avsedd miljöskada. 
Avsikten är inte att det med stöd av lagen 
skall betalas ersättning för sådana allmänna 
miljöföroreningar eller andra skador som 
inte på det sätt som stadgas i l § miljöska
delagen har orsakats genom verksamhet på 
ett bestämt område. 

För miljöskador som orsakats av olja 
kan ersättning betalas med stöd av lagen om 
oljeskyddsfonden. Nämnda lag utesluter 
dock inte det privaträttsliga ersättningsansvar 
som är en följd av samma skador, för oljes
kyddsfonden har i fråga om ersättning som 
den betalat ut regressrätt gentemot den som 
orsakat skadan. Genom lagen om oljes
kyddsfonden infördes ett subsidiärt ersätt
ningssystem som gäller föroreningsskador 
orsakade av olja. Det på obligatorisk försäk
ring baserade ersättningssystemet behöver 
därför inte omfatta oljeskador. Det föreslås 
följaktligen att i paragrafens 2 mom. skall 
stadgas att sådana miljöskador som kan er
sättas med stöd av lagen om oljeskyddsfon
den inte ersätts enligt denna lag. Detta in
nebär också att oljeskyddsfonden inte i fråga 
om ersättning som den betalat ut skall ha 
regressrätt i förhållande till ersättningssyste
met i enlighet med den föreslagna lagen. 

2 kap. Miljöskadeförsäkring 

2 §. Försäkringsskyldighet. Avsikten är 
att det föreslagna ersättningssystemet skall 
finansieras med försäkringspremier och att 
dessa skall betalas av sammanslutningar vil
kas näringsgren är förenad med en risk för 
miljöskada som är större än normalt. Enligt 
paragrafen bestäms försäkringsskyldigheten 
utgående från om sammanslutningens verk
samhet är förenad med väsentlig risk för 
miljöskada eller om verksamheten generellt 

medför olägenheter för miljön. 
Det föreslås att närmare stad~anden om 

försäkringsskyldigheten skall inga i en för
ordning. Enligt den förordning som skall ges 
om de försäkringsskyldiga verksamheterna 
skall skyldigheten att uppta försäkring be
stämmas utgående dels fran den näringsgren 
företaget tillhör, dels från omsättningen. I 
förordningen skall på basis av statistikcen
tralens näringsgrensindelning de näringsgre
nar bli definierade som anses omfatta sådana 
företag som är skyldiga att uppta miljöska
deförsäkring. 

Det har ansetts ändamålsenligt att lämna 
de minsta företagen utanför försäkringssyste
met, eftersom kostnaderna för upprätthållan
det av systemet för de små företagens del 
skulle bli oproportionerligt dyrt i relation till 
den influtna premieinkomsten. Därför före
slås att i förordningen stadgas att försäk
ringsskyldiga är endast de sammanslutningar 
vilkas omsättning under den räkenskapspe
riod som föregick den senaste uppgick till 
minst 5 milj. mk per år. Omsättningen före
slås härvid ange företagets storlek, eftersom 
den bäst kan anses återspegla omfattningen 
av företagets verksamhet och de risker som 
denna kan förorsaka miljön. 

3 §. Tillsyn över försäkringsskyldighe
ten. De regionala miljöcentralerna skall ut
öva tillsyn över att försäkringsskyldigheten 
iakttas, på det sätt som bestäms närmare i 
förordning. Tillsynsmedlen skall bestå i en 
anmärkning vid utebliven försäkring och an
mälan av uppdagade brister till Miljöförsäk
ringscentralen. Miljöförsäkringscentralen 
skall kunna bestämma att en sammanslut
ning som underlåtit att betala sin försäk
ringspremie skall betala en gottgörelse, om 
vilken avses bli stadgat i 9 §. Den regionala 
miljöcentralen skall ha rätt att för sin tillsyn
suppgift av verksamhetsutövarna och av 
Miljöförsäkringscentralen få upplysningar 
om gällande miljöskadeförsäkringar. 

4 §. Försäkringsgivare. I lagen avsedd 
försäkringsgivare skall kunna vara ett sådant 
finskt försäkringsbolag som har i lagen om 
försäkringsbolag ( 1062/1979) avsedd kon
cession samt sådana försäkringsbolag som 
avses i lagen om utländska försäkringsbolag 
(398/1995). Enligt förslaget förutsätts att 
bolaget i fråga har rätt att i Finland bedriva 
försäkringsrörelse som hör till skadeförsäk
ringsklass 13. stadgandet ställer inte hinder 
för att flera försäkringsbolag tillsammans 
beviljar försäkring för uppnående av ett till-
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räckligt försäkringsbelopp. 
Eftersom den föreslagna miljöförsäk

ringen är obligatorisk, måste det säkerställas 
att varje försäkringsskyldig har möjlighet att 
få en försäkring och att hålla den i kraft. 
Därför föreslås att i 2 mom. intas ett stad
gande om skyldigheten att bevilja försäk
ring. Enligt stadgandet skall ett försäkrings
bolag som bedriver i den föreslagna lagen 
avsedd försäkringsrörelse inte få vägra att 
bevilja miljöskadeförsäkring. När ett försäk
ringsbolag har anslutit sig som medlem till 
den Miljöförsäkringscentral som avses bli 
grundad och har börjat bevilja försäkringar 
enligt den föreslagna lagen, skall bolaget i 
fråga vara skyldigt att bevilja försäkring i 
enlighet med stadgandet i 2 mom. Om ett 
försäkringsbolag säger upp de försäkringar 
som det beviljat och upphör att bedriva för
säkringsrörelse enligt den föreslagna lagen, 
skall det självfallet inte längre vara skyldigt 
att bevilja försäkring. 

5 §. Försäkringsgivarens ansvar ochför
säkringsperioden. En skada skall ersättas 
från den av försäkringsgivaren beviljade mil
jöskadeförsäkringen i det fall att ersättningen 
inte kan drivas in hos den ersättningsskyldi
ge och ingen ersättning fås på basis av en 
ansvarsförsäkring som denne eventuellt har 
tagit. Det skall dessutom förutsättas att an
språk på ersättning för skadan har framställts 
under försäkringsperioden. Efter det att för
säkringsperioden har löpt ut, bärs ansvaret 
för den anmälda skadan av en ny försäk
ringsgivare eller av de försäkringsbolag som 
är medlemmar i Miljöförsäkringscentralen. 
Centralens medlemsbolag skall på basis av 
den föreslagna lagen ansvara för en ersätt
ningsgill miljöskada bl.a. när den försäk
ringsskyldige har underlåtit att teckna för
säkring eller när försäkringsskyldigheten 
upphör. 

Försäkringsperioden skall enligt 2 mom. 
vara ett kalenderår. Om en försäkring träder 
i kraft mitt under ett kalenderår, skall den 
första försäkringsperioden upphöra vid ut
gången av det pågående kalenderåret. 

6 §. Miljöförsäkringscentralen och dess 
medlemmars ansvar. För skötseln av ärenden 
som är gemensamma för de försäkringsbolag 
som beviljar miljöskadeförsäkringar finns 
enligt det föreslagna l mom. Miljöförsäk
ringscentralen. Medlemmar i centralen är 
alla försäkringsbolag som bedriver försäk
ringsverksamhet enligt den föreslagna lagen. 
Centralens medlemmar skall på det sätt som 

anges i centralens stadgar svara för de kost
nader som föranleds av centralens verksam
het. Detta gäller både de kostnader som för
valtningen av centralen förorsakar och an
svaret för de ersättningar som centralen på 
basis av den föreslagna lagen skall stå för. 

Enligt paragrafens 2 mom. skall centra
len bära gemensamt ansvar för de skador 
som lagen omfattar i det fall att den ersätt
ningsskyldige inte har någon gällande för
säkring enligt denna lag och ersättning inte 
kan drivas in hos den ersättningsskyldige 
eller på basis av dennes eventuella ansvars
försäkring. A v saknaden av en försäkring kan 
vara en följd av att den ersättningsskyldige 
inte är skyldig att uppta försäkring, att teck
nandet av försäkring har försummats eller att 
den ersättningsskyldiges i den föreslagna 
lagen avsedda miljöfarliga verksamhet har 
upphört, varvid också försäkringen upphört 
att vara i kraft. Avsikten är att centralen 
skall ersätta en skada också i det fallet att 
det inte kan utredas vem som är ersättnings
skyldig. Centralen skall således alltid ersätta 
en skada i sådana fall, där skadan i fråga 
inte ersätts med stöd av en enskild försäk
ring. Den inbördes ansvarsfördelningen mel
lan centralens medlemsbolag skall i fråga 
om ovan nämnda skador preciseras i en sär
skild överenskommelse som träffas med
lemsbolagen emellan. 

Ett av Miljöförsäkringscentralens med
lemsbolag skall enligt 3 mom., om det så 
önskar, kunna på centralen överlåta skötseln 
av de skadefall som medlemsbolaget ansva
rar för på basis av en försäkring som det 
beviljat. Detta vore nödvändigt också i den 
mån som försäkringsbolaget har beslutat 
återförsäkra en del av sin risk medlemsbola
gen emellan. 

Avsikten är att centralen skall använda 
försäkringsgivarens rätt att föra talan vid en 
eventuell rättegång när det gäller sådana er
sättningsärenden som den sköter för försäk
ringsgivarens räkning. Centralen vore på så 
vis svarande vid eventuella skadeersättnings
rättegångar i fråga om alla de skador som 
den ersätter. Koncentreras skötseln av ersätt
ningsverksamheten i praktiken till centralen, 
kan man bl.a. åstadkomma en så enhetlig 
ersättningspraxis som möjligt och effektivt 
övervaka när det i 15 § angivna maximala 
ersättningsbeloppet för en enskild försäk
ringsperiod har fyllts. Centralens medlems
bolag skall därför meddela centralen också 
om de ersättningar som de själva har betalat. 
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Om denna skyldighet skall bestämmas i cen
tralens stadgar. 

7 §. Miljöförsäkringscentralens föJValt
ning samt tillsynen över centralen. Enligt 
förslaget skall beslutanderätten i Miljöför
säkringscentralen utövas av allmänna mötet 
och styrelsen. Eftersom de försäkringsbolag 
som är medlemmar i centralen svarar för 
vissa i lagen avsedda ersättningar på basis 
av den ansvarsfördelning som man på för
hand kommit överens om, skall varje med
lemsbolag vid allmänna mötet ha lika stor 
andel av det sammanlagda röstetalet som 
medlemmens ansvarsandel utgör på grundval 
av centralens stadgeenliga ansvarsfördelning 
då andelen räknas mellan de närvarande 
medlemmarna. Centralens styrelse skall utses 
av allmänna mötet och ha minst fyra och 
högst sex medlemmar, beroende på vad som 
närmare bestäms i centralens stadgar. 

Skötseln av centralens uppgifter förut
sätter en tillförlitlig och sakkunnig revision. 
Enligt förslaget skall centralen därför ha två 
av allmänna mötet utsedda revisorer som 
skall vara av Centralhandelskammaren god
kända revisorer eller revisionssammanslut
ningar. 

Enligt det föreslagna 3 mom. skall Mil
jöförsäkringscentralen ha en delegation, vars 
uppgift är att upprätthålla samarbetet mellan 
medlemsbolagen och de olika intressegrup
perna inom miljöskadeförsäkringen. Avsik
ten är att delegationen vid behov bl.a. skall 
ge utlåtanden i principiella och centrala frå
gor som gäller miljöskadeförsäkringen samt 
ta initiativ i syfte att utveckla försäkringen. 

Beträffande centralens förvaltning och 
medlemmarnas förpliktelser gentemot centra
len skall bestämmas närmare i Miljöförsäk
ringscentralens stadgar. Eftersom centralen 
kommer att ha en viktig ställning i det före
slagna försäkringssystemet, skall centralens 
stadgar fastställas av vederbörande minis
terium. 

Enligt 2 § 2 mom. föreningslagen 
(503/1989) tillämpas denna lag på lagstadga
de föreningar endast i den mån så stadgas 
särskilt. Till den del denna lag eller centra
lens stadgar inte innehåller stadganden eller 
bestämmelser om Miljöförsäkringscentralen, 
är det nödvändigt att i den föreslagna lagen 
stadga att på Miljöförsäkringscentralen i till
ämpliga delar skall tillämpas stadgandena i 2 
- 6 kap. föreningslagen. De stadganden i 
föreningslagen som här avses gäller bildan
det av centralen, medlemskap, beslutande-

rätt, beslutsfattande och förvaltning. En del 
stadganden i 2 - 6 kap. föreningslagen är 
inte tillämpliga på Miljöförsäkringscentra
lens verksamhet av bl.a. den orsaken att 
medlemskapet i centralen avses vara obliga
toriskt och inte registreras i föreningsregi
stret. Eftersom det är möjligt att genom Mil
jöförsäkringscentralens stadgar avvika från 
stadgandena i föreningslagen, skall det vid 
uppgörandet av stadgarna utredas till vilka 
delar centralens verksamhet förutsätter av
vikelser från föreningslagen. 

Enligt paragrafens 5 mom. utövar veder
börande ministerium tillsyn över Miljöför
säkringscentralens verksamhet. Enligt 24 § i 
reglementet för statsrådet (152211995) om
fattar social- och hälsovårdsministeriets 
verksamhetsområde bl.a. ärenden som gäller 
försäkringsverksamhet, förmedling av för
säkringar samt försäkringsinspektion. I fråga 
om tillsynen över centralen skall enligt för
slaget i tillämpliga delar iakttas vad som i 
lagen om försäkringsbolag och lagen om 
utländska försäkringsbolag stadgas om till
synen över försäkringsbolag. 

8 §. Försäkringspremie. Enligt Europe
iska gemenskapernas råds s.k. tredje skade
försäkringsdirektiv (92/49/EEG) får med
lemsstaterna inte meddela föreskrifter i vilka 
krävs att premiegrunderna godkänns på för
hand. Myndigheterna kan därmed inte fast
ställa försäkringspremierna på förhand, utan 
premierna skall i princip fastställas av för
säkringsbolagen själva. Grunder för beräk
ning av försäkringspremierna kan dock stad
gas i lag. I paragrafen föreslås därför bli 
stadgat att försäkringspremierna skall beräk
nas så, att de skadelidandes förmåner tryg
gas, och att premierna skall stå i rimlig pro
portion till försäkringskostnaderna. Dess
utom föreslås att försäkringsbolagen i fråga 
om försäkringspremierna skall beakta om
fattningen av den i denna lag avsedda verk
samhet som den försäkringsskyldiga sam
manslutningen bedriver samt den risk för 
miljöskada som sammanslutningens verk
samhet medför, ävensom annan olägenhet 
som åsamkas miljön. Eftersom oljeskador 
skall ersättas på basis av särskild lagstift
ning, får dock inte risken för förorening på 
grund av olja inverka på försäkringspremien. 
Avsikten är att den försäkringsskyldiga sam
manslutningens storlek skall mätas med ut
gångspunkt i sammanslutningens omsättning. 
I försäkringspremien kan också beaktas ex
empelvis den försäkringsskyldiga samman-
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slutningens soliditet samt dess nivå beträf
fande miljöskyddet. I försäkringspremierna 
skall inkluderas en andel för ersättande av 
sådana i 6 § 2 mom. avsedda skador som 
inte kan hänföras till en viss enskild försäk
ring. Denna andel av försäkringspremien 
kommer att vara betydande. 

9 §. Försummande av försäkringsskyl
digheten. Det föreslås att i l mom. stadgas 
om följderna p.g.a. försummelse att uppta 
försäkring. Den som försummat att uppta 
försäkring skall enligt förslaget vara sky l dig 
att för tiden för försummelsen till Miljöför
säkringscentralen betala en av centralen fast
ställd gottgörelse som motsvarar högst en 
tiodubbel genomsnittlig försäkringspremie. 
Då storleken på gottgörelsen bestäms beak
tas hur grov försummelsen är. Om det t. ex. 
råder ovisshet om huruvida försäkringsskyl
dighet föreligger, är det inte befogat att an
vända den maximala koefficienten för höj
ning av betalningen. Gottgörelsen fastställs 
av Miljöförsäkringscentralen, i vars beslut 
om debitering av en sådan skall kunna sökas 
ändring hos länsrätten på det sätt som stad
gas i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
A v sikten är att vederbörande ministerium 
skall meddela föreskrifter om bestämmandet 
av den genomsnittliga försäkringspremie 
som ligger till grund för den förhöjda premi-
en. 

Enligt föreslagna 2 mom. skall försäk
ringspremien och den i l mom. nämnda 
gottgörelsen jämte dröjsmålsränta vara ut
sökbara utan dom eller utslag. stadgandet 
motsvarar rådande praxis i fråga om lagstad
gade försäkringar. 

10 §. Uppsägning och upphörande av 
försäkring. Enligt föreslagna l mom. fortgår 
försäkringen en försäkringsperiod i sänder, 
om den inte har sagts upp skriftligen senast 
tre månader före utgången av försäkringspe
rioden, dvs. kalenderåret. Både försäkring
stagaren och försäkringsgivaren skall därmed 
ha rätt att säga upp försäkringen. Genom att 
också sistnämnda ges denna rätt, bereds för
säkringsgivaren möjlighet att upphöra att 
bedriva sådan försäkringsverksamhet som 
avses i den föreslagna lagen. Om försäkring
stagaren säger upp försäkringen skall till 
uppsägningsanmälan fogas ett intyg över att 
ny försäkring tecknats. Avsikten med detta 
stadgande är att förhindra att det uppstår en 
situation där försäkring saknas helt och hål
let. 

Om försäkringstagarens i 2 § avsedda 

verksamhet upphör eller sammanslutningen 
upphör med sin verksamhet eller om försäk
ringsskyldigheten annars upphör, skall för
säkringstagaren enligt föreslagna 2 mom. 
meddela försäkringsgivaren detta. Försäk
ringen upphör då en månad efter att medde
landet har inkommit till försäkringsgivaren. 
Om en skada uppenbarar sig efter det att 
försäkringen upphört att gälla, skall Miljö
försäkringscentralens medlemsbolag svara 
för skadorna i enlighet med 6 § 2 mom. i 
den föreslagna lagen. 

11 §. Ministeriets rätt att få upplysning
ar och meddela föreskrifter. Enligt l m om. 
skall försäkringsbolaget tillställa vederböran
de ministerium de allmänna och särskilda 
försäkringsvillkoren gällande miljöskadeför
säkring för kännedom senast en månad in
nan villkoren tas i bruk. Dessa uppgifter 
handhas enligt reglementet för statsrådet av 
social- och hälsovårdsministeriet 

Enligt föreslagna 2 mom. kan ministeri
et vid behov kräva att försäkringsbolaget 
och Miljöförsäkringscentralen tillställer mi
nisteriet en utredning om de försäkringspre
miegrunder, formulär och andra handlingar 
som bolaget använder i kontaktema med 
försäkringstagarna. Enligt 3 mom. skall mi
nisteriet också kunna meddela föreskrifter 
om förande av statistik över försäkringar och 
skador. 

Enligt 4 mom. skall försäkringsbolagen 
och Miljöförsäkringscentralen på det sätt 
som ministeriet föreskriver utföra sådana 
undersökningar och beräkningar som ålig
gandena enligt denna lag förutsätter. 

3 kap. Ersättningar 

12 §. Bestämmande av ersättning. I para
grafen skall enligt förslaget anges vilka ska
dor som är ersättningsgilla och under vilka 
förutsättningar ersättning betalas. Ersättning
en bestäms med iakttagande i tillämpliga 
delar av miljöskadelagen. De tillämpliga 
stadgandena i miljäskadelagen vore sålunda 
de som gäller orsakssambandet, skyldigheten 
att tåla störning, skador och kostnader som 
skall ersättas, de ersättningsskyldiga samt 
solidariskt ansvar. Det vore dock inte ända
mt.lsenligt att tillämpa alla miljäskadelagens 
stadganden om bestämmande av ersättning 
på det föreslagna subsidiära ersättningssyste
met Det föreslås därför bli stadgat att sådan 
ersättning för framtida skador som avses i 9 
§ miljäskadelagen inte betalas enligt denna 
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lag och att försäkringsgivaren inte har någon 
sådan inlösningsskyldighet som avses i l O § 
i nämnda lag. 

13 §. Den skadelidandes självrisk. Enligt l 
mom. skall en ersättning som betalas ut med 
stöd av den föreslagna lagen minskas med 2 
000 mk om den skadelidande är en fysisk 
person och med 20 000 mk om den skadeli
dande är en myndighet eller sammanslut
ning. Avsikten är att nämnda självriskande
lar avdras särskilt för varje försäkringsfall 
och varje skadelidande. Om skadan översti
ger självrisken, utbetalas ersättning endast 
för den del som överstiger självrisken. En 
självrisk av den föreslagna typen tillämpas 
allmänt också inom andra försäkringar och 
den behandlar alla skadelidande på ett lik
värdigt sätt. Genom att små skador lämnas 
utanför ersättningssystemet kan man minska 
handläggningskostnadema, vilka i fråga Oql 
små skador ofta överstiger skadebeloppet. A 
andra sidan bör det observeras att en skada, 
trots att skadebeloppet överstiger ovan 
nämnda belopp, kan bli oersatt på grund av 
tillämpning av den i 4 § miljäskadelagen 
stadgade skyldigheten att tåla störning. 

Enligt föreslagna 2 mom. kan de i l mom. 
nämnda markbeloppen ändras genom förord
ning om förändringar i den allmänna prisni
vån ger anledning därtill. 

14 §. Den skadelidandes medverkan. En
ligt paragrafen kan ersättningen sänkas eller 
förvägras om den skadelidande har medver
kat till skadans uppkomst. Härvid betalas 
ersättning enbart till den del andra orsaker 
medverkat till skadans uppkomst. Om den 
skadelidande är en fysisk person, skall hans 
medverkan dock kunna beaktas som en fak
tor som minskar ersättningen endast i det 
fall att medverkan varit uppsåtlig eller berott 
på grov vårdslöshet. stadgandet avviker till 
denna del från motsvarande stadgande i 6 
kap. l § skadeståndslagen, enligt vilket den 
skadelidandes medverkan till skadan kan 
leda till att skadeståndet jämkas enligt vad 
som anses skäligt. I förslaget har man i frå
ga om fysiska personer omfattat den princip 
som iakttagits i bl.a. trafikförsäkringslagen 
och patientskadelagen och enligt vilken er
sättningen .påverkas enbart om den skadeli
dande uppsatligen eller av grovt vållande har 
bidragit till skadans uppkomst. 

15 §. Ersättningens maximibelopp. I para
grafen skall fastställas maximibelopp för 
skadeersättningarna. För ett och samma för
säkringsfall betalas en ersättning om högst 

30 milj. mk. För två eller flera försäkrings
fall som anmälts under ett och samma kalen
derår betalas enligt förslaget dock samman
lagt högst 50 milj. mk i ersättning. Ersätt
ningarnas maximibelopp skall således bero 
på om andra skador som enligt lagen skall 
ersättas har anmälts under samma kalender
år. Tillgänglig statistik tyder på att ovan 
nämnda maximibelopp kan beräknas räcka 
till för att täcka de kostnader som miljöska
dor medför. Maximibeloppen baserar sig på 
en preliminär uppskattning av de finländska 
försäkringsbolagens gemensamma risktäck
ningskapacitet Eftersom de föreslagna för
säkringsbeloppen överstiger de enskilda för
säkringsbolagens självbehåll, måste Miljö
försäkringscentralens medlemsbolag alltid 
sinsemellan återförsäkra en del av risken. 
Detta förutsätter att ansvaret fördelas med 
utgångspunkt i en på förhand avtalad försäk
ringstariff. 

Eftersom ett maximalt ersättningsbelopp 
föreslås för ersättningarna, är det viktigt att 
varje skada kan hänföras till rätt försäkrings
period. Enligt 2 mom. skall skador som or
sakats av en och samma förorening eller 
motsvarande störning betraktas som ett och 
samma försäkringsfall, oberoende av om 
följderna av skadan har uppstått eller an
språk på ersättning framställts under en eller 
flera försäkringsperioder. Om ersättningsan
språk för dylika skador framställs under 
olika försäkringsperioder, anses de enligt 
förslaget hänföra sig till den försäkringspe
riod under vilken det första ersättningsan
språket har framställts. Föroreningar eller 
störningar som under en eller flera försäk
ringsperioder förekommer i form av fortsatta 
eller upprepade serier betraktas som en och 
samma förorening eller störning, ifall samma 
orsak ligger till grund för serieskadan. 

Då serieskador definieras som ett och sam
ma försäkringsfall, kan man bättre övervaka 
att det disponibla försäkringsbeloppet räcker 
till samt iaktta de enskilda skadornas omfatt
ning på årsnivå. Utan en definition på seri
eskador skulle ersättningar under årets lopp 
betalas ut upp till försäkringsbeloppet, var
vid en del av dem som krävt ersättning för 
samma skada kanske skulle få ersättning 
från det försäkringsbelopp som avser följan
de period. För att de som får ersättning till 
följd av skador orsakade av ett och samma 
försäkringsfall skall kunna bemötas på ett 
likvärdigt sätt är det nödvändigt att begrep
pet serieskada definieras. 
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Enligt 3 mom. skall de i paragrafen nämn
da markbeloppen kunna ändras genom för
ordning om förändringar sker i den allmänna 
prisnivån eller om antalet försäkringsbolag 
som bedriver försäkring i enlighet med lagen 
förändras väsentligt eller om dessa bolags 
risktäckningskapacitet förändras väsentligt. 

16 §. Den skadelidandens skyldighet att 
lämna utredning. I paragrafen skall förutsätt
ningarna för utbetalning av ersättning r.reci
seras genom att den skadelidande aläggs 
skyldighet att påvisa sin rätt till ersättning. I 
situationer där skadevållaren är insolvent 
skall ersättning utbetalas endast på det vill
koret att den skadelidande på grund av re
sultatlöst utsökningsförsök, konkurs, sane
ringsförfarande enligt lagen om företagssa
nering ( 4 711993) eller inledande av skuldsa
nering enligt lagen om skuldsanering för 
privatpersoner (57/1993) inte har kunnat 
driva in ersättningen hos den ersättnings
skyldige. Det skall dessutom förutsättas att 
ersättning inte heller har kunnat fås genom 
en ansvarsförsäkring som den ersättnings
skyldige tagit. Med dessa fall jämställs en 
situation där en sammanslutning har upp
lösts. Om flera instanser bär solidariskt an
svar för ett skadestånd, förutsätter utbetal
ningen av ersättning att samtliga ersättnings
skyldiga konstaterats vara insolventa. 

Genom det föreslagna stadgandet åläggs 
den skadelidande att i den mån detta rimligt
vis är möjligt utreda vem skadevållaren är. I 
annat fall skulle försäkringssystemet eventu
ellt komma att belastas av skadeanmälningar 
som enbart syftar till att med tanke på en 
eventuell talan enligt miljäskadelagen få ut
rett vem som har orsakat en skada. Vid be
dömningen av hur omfattande utrednings
skyldigheten är, bör avseende fästas vid den 
skadelidandes möjligheter att utreda vem 
den ersättningsskyldige är. Om den skadeli
dande är en sammanslutning kan man i prin
cip förutsätta en grundligare utredning än 
när det är fråga om skadelidande privatper
soner. 

17 §. Framställande av ersättningsanspråk 
samt preskription. Det föreslås att i paragra
fen stadgas om en särskild preskriptionstid 
för framställandet av ersättningsanspråk. En
ligt föreslagna l mom. skall skadan anmälas 
skriftligen till försäkringsgivaren eller Miljö
försäkringscentralen senast tre år efter det att 
den skadelidande fick kännedom om den 
omständigheten att ersättning inte kan drivas 
in hos den ersättningsskyldige eller att det 

inte kan utredas vem som är ersättningsskyl
dig. 

Preskriptionstiden på tre år kan dock inte 
vara helt ovillkorlig, eftersom följderna av 
miljöskador kan vara svåra att reda ut. Där
för föreslås i 2 mom. bli stadgat att ett er
sättningsanspråk av särskilda skäl skall kun
na upptas till behandling även senare än vad 
som stadgas i l mom. Ett ersättningsanspråk 
skall dock alltid framställas senast l O år ef
ter det att skadan framkommit. 

I 3 mom. stadgas att rätten till ersättning 
dock inte preskriberas om ett skadeersätt
ningsärende som gäller en och samma skada 
är anhängigt i domstol. Ersättningsanspråk 
skall utan hinder av l och 2 mom. kunna 
framställas inom ett år från och med att do
men i ersättningsärendet har vunnit laga 
kraft. 

18 §. Utbetalning av ersättning. I denna 
proposition föreslås att lagen om försäk
ringsavtal (543/1994) ändras så, att den till
lämpas också på försäkrin~ar enligt lagen 
om miljöskadeförsäkring, savida inte annat 
stadgas i sistnämnda lag. Enligt 69 § lagen 
om försäkringsavtal skall den som söker er
sättning till försäkringsgivaren överlämna de 
handlingar och uppgifter som behövs för 
utredning av försäkringsgivarens ansvar och 
som skäligen kan krävas av honom med be
aktande även av försäkringsgivarens möjlig
heter att skaffa utredning. I 16 § i den före
slagna lagen om miljöskadeförsäkring be
stäms också om en skyldighet att lämna ut
redning, vilken åläggs den som söker ersätt
ning. Det föreslås därför att i 18 § stadgas 
att i fråga om ersättningar som grundar sig 
på personskador skall ersättningarna betalas 
ut eller meddelande om att ersättning inte 
betalas ut lämnas skyndsamt och senast tre 
månader efter det att försäkringsgivaren eller 
Miljöförsäkringscentralen fått den utredning 
som avses i 16 § samt de handlingar och 
uppgifter som avses i 69 § lagen om försäk
ringsavtaL skyldigheten att betala ut en er
sättning i skyndsam ordning innebär bl.a. att 
försäkringsgivaren inte utan orsak får förhala 
utbetalningen av ersättning genom att exem
pelvis dröja med inspektionen av den skada
de egendomen eller anskaffningen av tillägg
sutredningar. 

Ersättningar som inte grundar sig på per
sonskador skall dock enligt föreslagna 2 
mom. betalas ut först under april månad un
der det kalenderår som följer efter skadean
mälan, med undantag av de skador beträf-
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fande vilka man ännu inte fått i l mom. av
sedd utredning och den i l mom. stadgade 
perioden på tre månader inte har löpt ut. 

Det sammanlagda beloppet av skador som 
omfattas av miljöskadeförsäkringen och som 
anmälts under en och samma försäkringspe
riod kan i undantagsfall överstiga det maxi
mibelopp för ersättningsansvaret som anges i 
15 §. Enligt 3 mom. skall ersättningens 
maximibelopp då fördelas i proportion till 
storleken av varje enskild skada som skall 
ersättas. På personskador grundade ersätt
ningar skall dock alltid betalas ut före andra 
ersättningar. Ifall det är fråga om pension 
eller någon annan fortlöpande personskade
ersättning, avdras från den maximala ersätt
ning som skall betalas ut under försäkrings
perioden ett belopp motsvarande den före
stående ersättningens kapitalvärde. Utbetalda 
ersättningar skall dock inte kunna återkrävas 
om det senare framgår att ersättningens 
maximibelopp fylls och man med stöd av 
momentet skulle bli tvungen att sänka ersätt
ningarna. 

I 4 mom. skall stadgas om det förfarande 
som skall iakttas när det på grundvalen av 
de skadefall som man har kännedom om är 
sannolikt att maximibeloppet för ersättningar 
kommer att överskridas och att ersättningen 
måste sänkas i enlighet med 3 mom. Veder
börande ministerium föreslås härvid ha rätt 
att bestämma att i ersättning tills vidare skall 
utbetalas endast en del av full ersättning. 
Utbetalningen av de slutgiltiga ersättningar
na föreslås ske först när de ersättningsgilla 
skadornas sammanlagda belopp har klar
lagts. 

19 §. Fördröjd utbetalning av ersättning. 
Om utbetalningen av ersättning fördröjs 
skall enligt denna paragraf dröjsmålsränta 
betalas i enlighet med räntela~en 
(63311982). Skyldighet att betala dröjsmals
ränta skall enligt förslaget uppstå också i 
sådana fall där Miljöförsäkringscentralen 
eller försäkringsgivaren har fattat ett av
slagsbeslut, men detta beslut senare har änd
rats genom beslut av en domstol, Miljöför
säkringscentralen eller försäkringsgivaren. 
Om den tidpunkt när ersättningen skall beta
las föreslås bli stadgat i 18 §. skyldigheten 
att betala ränta skall inte gälla situationer 
där respektive ministerium enligt 18 § 4 
mom. har bestämt att endast en del av er
sättningen skall betalas ut, eftersom det inte 
är fråga om att den ersättningsskyldige dröjt 
med att betala ersättningen. För den tid som 

370154 

efter det att skadan uppstått hunnit förlöpa 
innan ersättningsanspråk framställs betalas 
naturligtvis inte ränta på ersättningen. Detta 
motsvarar de principer som iakttas i fråga 
om andra lagstadgade försäkringar. 

Miljöförsäkringscentralen eller försäkrings
givaren skall vid behov skaffa sådana till
Läggsutredningar beträffande skadan och or
sakerna till denna som den skadelidande inte 
rimligtvis kan förete. Centralens eller försäk
ringsgivarens eget utredningsarbete kan ta 
mer än tre månader i anspråk. Ifall en sådan 
i 18 § l mom. avsedd utredning gällande 
grunden för och beloppet av ersättningen 
dock har företetts, skall skyldigheten att be
tala dröjsmålsränta börja tre månader efter 
det att utredningen företetts. 

Skyldigheten att betala ut ersättningen för
höjd föreslås dock inte gälla på samordning 
eller regressrätt grundade prestationer mellan 
försäkrings- eller pensionsanstalter som be
driver lagstadgad försäkringsverksamhet 
stadgandet motsvarar praxis inom andra lag
stadgade försäkringar. 

20 §. Samordning och regressrätt. Avsik
ten med det föreslagna ersättningssystemet 
är att ersättningar upp till de föreslagna 
maximibeloppen skall betalas subsidiärt, dvs. 
i sådana fall, där den skadelidande inte kan 
få ersättning av skadevållaren eller från nå
got annat ersättningssystem. Medför en mil
jöskada personskador under sådana omstän
digheter som omfattas av skadeståndsstad
gandena i någon annan lag, såsom lagen om 
olycksfallsförsäkring eller trafikförsäk
ringslagen, skall den föreslagna lagen inte 
tillämpas eller ersättning betalas ut med stöd 
av den. 

En sådan ersättning som avses i den före
slagna lagen skall bestämmas i enlighet med 
5 kap. skadeståndslagen. Får den skadelidan
de ersättningar från andra ersättningssystem, 
dras dessa enligt vedertagen rättspraxis av 
från den ersättning som bestäms enligt ska
deståndslagen. Enligt den föreslagna lagen 
betalas sålunda endast den del av ersättning
en som överstiger de ersättningar som beta
lats med stöd av någon annan lag. Trots ve
dertagen rättspraxis behövs för klarhetens 
skull ett uttryckligt stadgande om saken. Det 
föreslås därför att i l mom. tas in ett stad
gande enligt vilket ersättning som har beta
lats med stöd av någon annan lag dras av 
från ersättningen enligt denna lag. 

Har den skadelidande fått ersättnin~ med 
stöd av den föreslagna lagen, övergar den 
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skadelidandes rätt att få ersättning från ska
devållaren på Miljöförsäkringscentralen eller 
på den försäkringsgivare som betalat ersätt
ningen, intill det belopp som denne har beta
lat ut. Miljöförsäkringscentralen eller försäk
ringsgivaren skall kunna utnyttja regressrät
ten med avseende på skarlevallaren bl.a. när 
det, i fall där skadevållaren ansetts okänd, 
har utretts vem som orsakat skadan, eller om 
en ersättningsskyldig som ansetts oförmögen 
att betala senare visar sig betalningsförmö
gen. 

21 §. Indexjustering. För att realvärdet på 
de fortlöpande ersättningar som med stöd av 
den föreslagna lagen utbetalas till följd av 
personskador skall vara tryggat, bör dessa 
ersättningar indexjusteras årligen. Det före
slås därför bli stadgat att fortlöpande ersätt
ningar som utbetalas till följd av personska
dor indexjusteras i enlighet med stadgandena 
i 9 § lagen om pension för arbetstagare 
(395/1961 ). Också vid dessa justeringar skall 
dock de i lagen angivna maximibeloppen för 
ersättningarna beaktas. I andra momentet 
stadgas om den som skall betala indexför
höjningen och om fördelningen av de härav 
orsakade kostnaderna mellan försäkringsbo
lagen och Miljöförsäkringscentralen. 

4 kap. Särskilda stadganden 

22 §. Miljöförsäkringsnämnden. För upp
giften att förenhetliga ersättningspraxis skall 
enligt förslaget statsrådet för tre år i sänder 
tillsätta en miljöförsäkringsnämnd. Nämnden 
skall arbeta i anslutning till Miljöförsäk
ringscentralen och i egenskap av sakkun
nigorgan ge rekommendationer om ersätt
ning för miljöskador. Utöver den skadelidan
de kan också försäkringsgivaren eller Mil
jöförsäkringscentralen begära utlåtande av 
miljöförsäkringsnämnden. Genom sina re
kommendationer skall nämnden försöka för
enhetliga ersättningspraxis beträffande mil
jöskador. Nämndens medlemmar skall vara 
förtrogna med skadestånds- och miljöfrågor. 

Närmare stadganden om nämndens sam
mansättning, behandlingen av ärenden samt 
de kostnader som nämndens verksamhet för
anleder skall utfärdas genom förordning. 

23 §. Forum. Tvistemål som gäller i den 
föreslagna lagen avsedd ersättning skall en
ligt förslaget anhängiggöras i tingsrätten. 
A v sikten är att den laga domstolen bestäms i 
enlighet med de allmänna principerna i rätte
gångsbalken. Talan kan föras vid tingsrätten 

på svarandens, dvs. Miljöförsäkringscentra
lens eller försäkringsgivarens, hemort, bero
ende på vilken av dem som har betalat er
sättningen. Talan kan också väckas i den 
tingsrätt inom vars domkrets den gärning 
eller försummelse som orsakade skadan ägde 
rum eller där den skada som varit en följd 
av gärningen eller försummelsen visade sig. 
I enlighet med rättsutvecklingen på senare 
tid föreslås att den skadelidande skall ha rätt 
att föra talan även vid tingsrätten på sin 
hemort. 

Enligt föreslagna 2 mom. skall talan kunna 
väckas i tingsrätten endast på det villkoret 
att miljöförsäkringsnämnden före det har 
avgett sitt utlåtande i ärendet. A v sikten är 
att utredningen av ersättningsärenden skall 
förenklas. Det skulle likaså vara till fördel 
att underrätten som stöd för sin behandling 
skulle få miljöförsäkringsnämndens utlåtande 
jämte eventuella tilläggsutredningar. I för
ordningen om miljöförsäkringsnämnden av
ses bli stadgat att den som är missnöjd med 
ett ersättningsbeslut kan anmäla sitt missnöje 
till nämnden inom 60 dagar räknat från det 
att beslutet gavs. Till övriga delar skall tiden 
för väckande av talan bestämmas enligt 74 § 
lagen om försäkringsavtal, dvs. talan med 
anledning av försäkringsgivarens ersättnings
beslut skall väckas inom tre år efter att par
ten fått besked om beslutet och om denna 
tidsfrist. 

24 §. Rätt att få upplysningar. Vid be
handlingen av ärenden som ansluter sig till 
miljöskador behöver försäkringsgivaren, 
Miljöförsäkringscentralen och miljöförsäk
ringsnämnden bl.a. upJ?lysningar om den 
skadelidandes hälsotillstand och den händel
se som lett till skadan samt om det försäk
ringsskyldiga företagets omsättning bl.a. för 
bestämmande av försäkringspremien. Därför 
föreslås att försäkringsgivaren, Miljöförsäk
ringscentralen och miljöförsäkringsnämnden 
skall ha rätt att, för utredningen av ett ären
de som de behandlar, av myndigheter, utö
vare av hälso- eller sjukvårdsverksamhet, 
pensionsskyddscentralen samt försäkrings
och pensionsanstalterna få de upplysningar 
som är nödvändiga, utan hinder av vad som 
stadgas om deras tystnadsplikt. 

25 §. Tystnadsplikt. De som deltar i be
handlingen av ärenden gällande miljöskador 
får i samband med utredningen på tjänstens 
vägnar eller på annat sätt i sin syssla sådana 
upplysningar om bl.a. de skadelidandes häl
sotillstånd som enligt vad som stadgas an-
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nanstans i lag eller förordning skall hemlig
hållas. För klarhetens skull är det skäl att i 
lagen ta in en bestämmelse om iakttagande 
av denna tystnadsplikt. I 2 mom. föreslås ett 
stadgande om straff för brott mot tystnads
plikten. 

26 §. Bemyndigande att utfärda förord
ning. I paragrafen föreslås att närmare stad
ganden om verkställigheten av denna lag 
skall kunna utfärdas genom förordning. 

5 kap. Ikraftträdande 

27 §. Ikrqftträdelse- och övergångsstadgan
den Innan de föreslagna lagarna träder i 
kraft bör försäkringsgivarna ges tillräckligt 
med tid för att förbereda det nya försäk
ringssystemet. Försäkrings- och adb-teknisk 
beredskap skall skapas och uppgifter samlas 
om de försäkringsskyldiga sammanslutning
arna, vilket innebär ett omfattande förarbete. 
De föreslagna lagarna kan träda i kraft ca 
nio månader efter att de har antagits och 
blivit stadfästa. 

De föreslagna maximibeloppen för ersätt
ningarna avser en försäkringsperiod, dvs. ett 
kalenderår. För undvikande av att försäk
ringsbelopp i onödan måste sättas ned samt 
komplicerade övergångsstadganden införas 
och tillämpas, vore det rationellt om lagen 
trädde i kraft kalenderårets första dag. 

I överensstämmelse med den vedertagna 
principen vad beträffar ny försäkringslag
stiftning är det meningen att den föreslagna 
lagen skall tillämpas på ersättningar som 
orsakas av skador som inträffat efter det att 
stadgandena trätt i kraft. En miljöskada kan 
dock visa sig först långt efter det att ett ska
devållande utsläpp eller en annan motsvaran
de händelse har inträffat. Enligt ovan nämn
da regel är den tidpunkt då skadan visar sig 
avgörande för tillämpningen av lagen. Detta 
kan dock leda till oskäliga situationer, om 
en skada har orsakats före lagens ikraftträ
dande, men kanske kommit i dagen först en 
lång tid efter det. Därför föreslås i 2 mom. 
bli stadgat att denna lag inte skall tillämpas i 
fråga om ersättning av en sådan skada. Om 
en verksamhet som har inletts före lagens 
ikraftträdande fortsätter också därefter, skall 
den föreslagna lagen tillämpas på sådana 
skador som har orsakats av den verksamhet 
som bedrivits efter det att lagen har trätt i 
kraft. 

Införandet av det nya obligatoriska försäk-

ringssystemet medför kostnader för de för
säkringsskyldiga sammanslutningarna i form 
av försäkringspremier. I övergångsskedet 
kan dröjsmål förekomma när det gäller att 
uppta försäkring, vilket enligt 9 § leder till 
skyldighet att betala en förhöjd försäkrings
premie. För att oskäliga situationer skall 
kunna undvikas, stadgas i 3 mom. att en 
sammanslutning som bedriver i 2 § i den 
föreslagna lagen avsedd verksamhet skall 
uppta miljöskadeförsäkrin~ för en hel för
säkringsperiod inom tre manader räknat från 
lagens ikraftträdande. 

1.2. Lagen om ändring av l § lagen om 
försäkringsavtal 

Lagen om miljöskadeförsäkring vore en 
speciall~g som gäller ersättandet av miljös
kador. A ven om lagen om försäkringsavtal 
inte gäller lagstadgad försäkring, tillämpas 
den enligt lagens l § 2 mom. på försäk
ringar som avses i trafikförsäkringslagen och 
patientskadelagen, om inte något annat stad
gas i nämnda la~ar. Lagrummet i frå&a före
slås bli ändrat sa, att det också innehaller ett 
omnämnande av lagen om miljöskadeförsäk
ring. Avsikten är att lagen om försäkringsav
tal skall tillämpas bl.a. till den del som i 
denna stadgas om tiden för väckande av ta
lan, inträdet av försäkringsgivarens ansvar 
samt försäkringstagarens skyldighet att läm
na upplysningar. 

2. Närmare stadganden 

Avsikten är att med stöd av 2 § i den före
slagna lagen om miljöskadeförsäkring skall 
ges en förordning om de miljöförsäkrings
skyldiga inrättningarna. Förordningen skall 
innehålla närmare stadganden bl.a. om de 
försäkringsskyldiga sammanslutningarna spe
cificerade enligt näringsgren, om den av
gränsning av försäkringsskyldigheten som är 
beroende av sammanslutningens omsättning 
samt om tillsynen över försäkringsskyldig
heten. 

Med stöd av 22 § i den föreslagna lagen 
skall en förordning om miljöförsäkrings
nämnden ges. Avsikten är att förordningen 
skall innehålla närmare stadganden om 
nämndens sammansättning, behandlingen av 
ärenden i nämnden och de kostnader som 
nämndens verksamhet föranleder. 
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3. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft en tillräckligt 
lång tid efter det att de har antagits och bli
vit stadfästa. Det har beräknats att införandet 

l. 

av det nya försäkringssystemet kräver en 
cirka nio månader lång förberedelsetid. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om miljöskadeförsäkring 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l kap. 
Tillämpningsområde 

l § 
Lagens tillämpningsområde 

För sådana miljöskada enligt lagen om er
sättning för miljöskador (737/1994) som i 
Finland utövad verksamhet har förorsakat i 
Finland samt för kostnader för avvärjande av 
dessa skador och förkostnader för återstäl
lande av miljön i sitt tidigare skick betalas 
ersättning med stöd av denna lag, 

l) om ersättning inte till fullo har kunnat 
drivas in hos den som enligt lagen om er
sättning för miljöskador är ansvarig för er
sättningen av skadan (den ersättningsskyldi
ge) och ersättning inte kan fås från en an
svarsförsäkring som den ersättningsskyldige 
tagit, eller 

2) om det inte har kunnat utredas vem 
som är ersättningsskyldig. 

Med stöd av denna lag ersätts inte sådana 
miljöskador som kan ersättas med stöd av 
lagen om oljeskyddsfonden (379/1974). 

2 kap. 
Miljöskadeförsäkring 

2 § 
Försäkringsskyldighet 

Sådana privaträttsliga sammanslutningar 
vilkas verksamhet är förenad med väsentlig 
risk för miljöskada eller vilkas verksamhet 
generellt medför olägenheter för miljön skall 
ha en försäkring med tanke på skada som är 

ersättningsgill enligt denna lag (miljöskade
försäkring). Om försäkringsskyldigheten 
stadgas närmare genom förordning. 

3 § 
Tillsyn över försäkringsskyldigheten 

Den regionala miljöcentralen utövar tillsyn 
över att försäkringsskyldigheten iakttas, så 
som närmare bestäms i förordning. 

Den regionala miljöcentralen har rätt att 
för sin tillsynsuppgift få upplysningar om 
gällande miljöskadeförsäkringar av verksam
hetsutövarna och av den Miljöförsäkrings
central som avses i 5 §. 

4 § 
Försäkringsgivare 

Miljöskadeförsäkring kan beviljas av ett 
sådant försäkringsbolag som med stöd av 
lagen om försäkringsbolag (l 062/1979) eller 
lagen om utländska försäkringsbolag 
(39811995) har rätt att i Finland bedriva för
säkringsrörelse som hör till skadeförsäk
ringsklass 13. 

Ett försäkringsbolag som bedriver försäk
ringsrörelse enligt denna lag får inte vägra 
att bevilja miljöskadeförsäkring. 

5 § 
Försäkringsgivarens ansvar och 

försäkringsperioden 

En skada ersätts från den av försäkrings
givaren beviljade miljöskadeförsäkringen i 
det fallet att ersättningen inte kan drivas in 
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hos den ersättningsskyldige och inte heller 
kan fås från en ansvarsförsäkring som den 
ersättningsskyldige har tagit. En förutsätt
ningen för att skadan bli ersatt är att anspråk 
på ersättning har framställts under försäk
ringsperioden. 

Försäkringsperioden är ett kalenderår. Om 
försäkringen träder i kraft mitt under ett ka
lenderår, upphör den första försäkringsperio
den vid utgangen av det pågående kalender
året. 

6 § 
Miljöförsäkringscentralen och dess 

medlemmars ansvar 

För skötseln av de i denna lag avsedda 
försäkringsgivarnas gemensamma ärenden 
finns en MiljöförsäkringscentraL Medlem
mar i centralen är alla försäkringsbolag som 
bedriver försäkringsverksamhet enligt denna 
lag. Centralens medlemmar ansvarar gemen
samt för centralens förpliktelser. 

Miljöförsäkringscentralen ansvarar för en 
skada 

l) när den ersättningsskyldige inte har en 
sådan försäkring som avses i denna lag och 
ersättning inte har kunnat drivas in hos ho
nom och inte kan fås från en ansvarsförsäk
ring som han tagit, eller 

2) när det inte har kunnat utredas vem 
som är ersättningsskyldig. 

Miljöförsäkringscentralen kan ges i uppgift 
att ersätta också de skador som försäkrings
givaren ansvarar för på basis av beviljad 
försäkring. Centralen använder då försäk
ringsgivarens talerätt vid en eventuell rätte
gång. 

7 § 
Miljöförsäkringscentralens fö!Valtning samt 

tillsynen över centralen 

Beslutanderätten i centralen utövas av all
männa mötet och styrelsen. Vid allmänna 
mötet har varje medlemsbolag lika stor an
del av det sammanlagda röstetalet som med
lemmens ansvarsandel utgör på grundval av 
centralens stadgeenliga ansvarsfördelning då 
andelen räknas mellan de närvarande med
lemmarna. Allmänna mötet utser centralens 
styrelse. styrelsen har minst fyra och högst 
sex medlemmar. 

Centralen har två av allmänna mötet utsed
da revisorer som skall vara av Centralhan
delskammaren godkända revisorer eller re vi-

sionssammanslutningar. 
Centralen har en delegation, vars uppgift 

är att upprätthålla och främja samarbetet 
mellan medlemsbolagen och de olika intres
segrupperna inom miljöskadeförsäkringen. 

Beträffande centralens förvaltning och 
medlemmarnas förpliktelser bestäms närmare 
i stadgarna, vilka fastställs av vederbörande 
ministerium. På centralen tillämpas dess
utom vad som bestäms i föreningslagen 
(503/1989), om inte något annat följer av 
denna lag eller centralens stadgar. 

Vederbörande ministerium utövar tillsyn 
över centralens verksamhet. I fråga om till
synen iakttas i tillämpliga delar vad som i 
lagen om försäkringsbolag och lagen om 
utländska försäkringsbolag bestäms om till
synen över försäkringsbolag. 

8 § 
Försäkringspremie 

Försäkringspremien skall bestämmas så, 
att den skadelidandes fördel tryggas. Premi
en skall dock stå i rimlig proportion till de 
kostnader som försäkringarna medför. När 
premien bestäms skall dessutom beaktas om
fattningen av den i denna lag avsedda affär
sverksamhet som den försäkringsskyldiga 
sammanslutningen bedriver samt den risk för 
miljöskada som är förenad med verksam
heten, ävensom annan olägenhet som åsam
kas miljön. 

9 § 
Försummelse av försäkringsskyldigheten 

En försäkringsskyldig sammanslutning 
som försummat att uppta försäkring är skyl
dig att för tiden för försummelsen till Miljö
försäkringscentralen betala en av centralen 
fastställd gottgörelse som motsvarar högst en 
tiodubbel genomsnittlig försäkringspremie. I 
beslut om fastställande av gottgörelse får 
ändring sökas hos länsrätten på det sätt som 
bestäms i förvaltningsprocesslagen 
(58611996). 

Vederbörande ministerium meddelar före
skrifter om hur beräknas den genomsnittliga 
försäkringspremien. 

Försäkringspremien och den i l mom. 
nämnda gottgörelsen jämte dröjsmålsränta 
får drivas utan dom eller beslut in i den ord
ning som bestäms i lagen om indrivning av 
skatter och avgifter i utsökningsväg 
(36711961). 
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lO§ 
Uppsägning och upphörande av försäkring 

Försäkringen fortgår en försäkringsperiod i 
sänder, om den inte sägs upp skriftligen se
nast tre månader före utgangen av försäk
ringsperioden. Försäkringstagarens uppsäg
ningsanmälan skall åtföljas av ett intyg över 
att en ny försäkring har tecknats. 

Om den verksamhet som avses i 2 § upp
hör eller sammanslutningen upphör med sin 
verksamhet eller om försäkringsskyldigheten 
annars upphör, skall försäkringstagaren med
dela försäkringsgivaren detta skriftligen. 
Försäkringen upphör en månad efter det att 
meddelandet har inkommit till försäkrings
givaren. 

11 § 
Ministeriets rätt att få upplysningar och 

meddela föreskrifter 

Försäkringsbolaget skall tillställa vederbör
ande ministerium de allmänna och särskilda 
försäkringsvillkoren gällande miljöskadeför
säkring för kännedom senast en månad in
nan villkoren tas i bruk. 

Ministeriet kan kräva att försäkringsbola
get och Miljöförsäkringscentralen tillställer 
ministeriet en utredning om de försäkrings
premiegrunder, formulär och andra handling
ar som bolaget använder i kontaktema med 
försäkringstagarna. 

Ministeriet kan meddela föreskrifter om 
förandet av statistik över försäkringar och 
skador. 

Försäkringsbola,?en och Miljöförsäkrings
centralen skall pa det sätt som ministeriet 
föreskriver utföra sådana undersökningar och 
beräkningar som deras åligganden enligt 
denna lag förutsätter. 

3 kap. 
Ersättningar 

12 § 
Bestämmande av ersättning 

En ersättning bestäms med iakttagande i 
tillämpliga delar av lagen om ersättning för 
miljöskador. Med stöd av denna lag betalas 
dock inte någon sådan ersättning för fram
tida skador som avses i 9 § lagen om ersätt
ning för miljöskador, och inte heller har för-

säkringsgivaren sådan inlösningsskyldighet 
som avses i l O § i nämnda lag. 

13 § 
Den skadelidandes självrisk 

En ersättning minskas med den skadeli
dandes självriskandel, som är 2000 mark om 
den skadelidande är en fysisk person och 20 
000 mark om den skadelidan de är en juri
disk person. 

De markbelopp som anges i l mom. kan 
ändras genom förordning, om förändringar i 
den allmänna prisnivån ger anledning därtill. 

14 § 
Den skadelidandes medverkan 

Om den skadelidande har medverkat till 
skadans uppkomst, betalas ersättning enbart 
till den del andra orsaker har medverkat till 
skadans uppkomst. Är den skadelidande en 
fysisk person, kan dock hans medverkan be
aktas som en faktor som minskar ersättning
en endast om medverkan har varit uppsåtlig 
eller berott på grov vårdslöshet. 

15 § 
Ersättningens maximibelopp 

Med stöd av denna lag betalas i ersättning 
för ett och samma försäkringsfall högst 30 
miljoner mark. För två eller flera försäk
ringsfall som anmälts under en och samma 
försäkringsperiod betalas dock sammanlagt 
högst 50 miljoner mark i ersättning. 

Skador som orsakats av en och samma 
föroreningsfall eller någon annan liknande 
störning betraktas som ett och samma för
säkringsfall, oberoende av om anspråk på er
sättning har framställts under en eller flera 
försäkringsperioder. Om ersättningsanspråk 
för dylika skador framställs under olika för
säkringsperioder, anses de hänföra sig till 
den försäkringsperiod under vilken det första 
ersättningsanspråket har framställts. 

De markbelopp som nämns i l mom. kan 
ändras genom förordning, om förändringar i 
den allmänna prisnivån ger anledning till det 
eller om antalet försäkringsbolag som bedri
ver försäkringsverksamhet som avses i den
na lag förändras väsentligt eller om dessa 
bolags risktäckningskapacitet förändras vä
sentligt. 
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16 § 
Den skade/idandes skyldighet att lämna 

utredning 

För att få ersättning med stöd av denna lag 
skall den skadelidande visa 

l) att ersättning inte har kunnat drivas in 
hos den ersättningsskyldige genom utmät
ning eller på grund av att konkurs eller an
nat insolvensförfarande har påbörjats eller 
att den ersättningsskyldi~a har upplösts och 
ersättning inte kan fås fran en ansvarsförsäk
ring som den ersättningsskyldige har tagit, 

2) att det inte kan utredas vem som är er
sättningsskyldig, med beaktande av den ska
delidandes möjligheter att utreda ersättnings
skyldigheten. 

17 § 
Framställande av ersättningsanspråk samt 

preskription 

Då ersättning yrkas med stöd av denna lag 
skall skadan anmälas skriftligen till försäk
ringsgivaren eller Miljöförsäkringscentralen 
senast tre år efter det att den skadelidande 
fick kännedom om att ersättning inte kan 
drivas in hos den ersättningsskyldige eller 
att det inte kan utredas vem som är ersätt
ningsskyldig. 

A v särskilda skäl kan ett ersättningsan
språk upptas till prövning även senare än 
vad som i l mom. Anspråk på ersättning 
skall dock alltid framställas senast l O år ef
ter det att skadan framkommit. 

Om ett skadeersättningsmål som gäller en 
och samma skada är anhängigt i domstol, 
kan anspråk på ersättning utan hinder av l 
och 2 mom. framställas inom ett år efter det 
att domen i skadeersättningsmålet har vunnit 
laga kraft. 

18 § 
Utbetalning av ersättning 

Ersättning för personskador skall betalas ut 
eller meddelande om att ersättning inte beta
las ut lämnas skyndsamt och senast tre må
nader efter det att försäkringsgivaren eller 
Miljöförsäkringscentralen fått den utredning 
som avses i 16 § samt de övriga handlingar 
och uppgifter som avses i 69 § lagen om 
försäkringsavtal ( 54311994) och som behövs 
för ersättningsärendet 

Ersättningar för andra skador än person
skador skall betalas ut under april månad 
under det kalenderår som följer efter skade
anmälan. Om utbetalning av ersättning då 
ännu inte är möjli~, skall ersättningen beta
las ut senast tre manader efter det att försäk
ringsgivaren eller Miljöförsäkringscentralen 
har fått den utredning samt de handlingar 
och uppgifter som avses i l mom. 

Om det maximala ersättningsbelopp som 
nämns i 15 § inte räcker till för utbetalning 
av full ersättning för alla de skador som un
der en och samma försäkringsperiod anmälts 
till centralen, fördelas beloppet i proportion 
till storleken av varje skada som skall ersät
tas. Ersättningar för personskador skall dock 
betalas ut före andra ersättningar. Utbetalda 
ersättningar återkrävs inte. 

Om det på grundvalen av redan kända ska
defall är sannolikt att ersättningen måste 
sänkas i enlighet med 3 mom., kan veder
börande ministerium besluta att i ersättning 
tills vidare skall utbetalas endast en del av 
den fulla ersättningen. 

19 § 
Fördröjd utbetalning av ersättning 

Fördröjs utbetalningen av ersättning, skall 
den fördröjda ersättningen betalas förhöjd 
för dröjsmalstiden. Förhöjningen per år fö
ljer den räntefot som avses i 4 § 3 mom. 
ränteJagen (633/1982). skyldigheten att beta
la ersättningen förhöjd gäller dock inte på 
samordning eller regressrätt grundade presta
tioner mellan försäkrings- eller pensionsan
stalter som bedriver lagstadgad försäk
ringsverksamhet 

20 § 
Samordning och regressrätt 

Om ersättning för en skada redan har beta
lats till den skadelidande med stöd av någon 
annan lag, dras det utbetalda beloppet av 
från ersättningen enligt denna lag. 

Har den skadelidande fått ersättning med 
stöd av denna lag, övergår den skadelidan
des rätt att få ersättning från den som är an
svarig för skadan på den försäkrin~sgivare 
som har betalat ersättningen eller pa Miljö
försäkringscentralen intill det belopp som 
försäkringsgivaren eller centralen har betalat 
ut i ersättning. 
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21 § 
Indexjustering 

Fortlöpande ersättningar som med stöd av 
denna lag utbetalas för personskador index
justeras i enlighet med 9 § lagen om pension 
för arbetstagare (395/1961). 

Det försäkringsbolag som svarar för utbe
talningen av grundersättningen eller Miljö
försäkringscentralen är skyldig att göra in
dexjusteringen. Ifrågavarande ministerium 
utfärdar bestämmelser om hur de kostnader 
som förhöjningen årligen orsakar försäk
ringsbolagen och centralen skall fördelas 
mellan dem med enligt verksamhetens om
fattning. 

4 kap. 
Särskilda bestämmelser 

22 § 
Miljöförsäkringsnämnden 

statsrådet tillsätter för tre år i sänder en 
miljöförsäkringsnämnd. 

Nämnden är verksam i anslutning till Mil
jöförsäkringscentralen, och dess uppgift är 
att till den som kräver eller krävs pa ersätt
ning med stöd av denna lag ge rekommen
dationer om ersättning för miljöskador. 

Nämndens medlemmar skall vara förtrogna 
med skadeersättnings- och miljöfrågor. Om 
nämndens sammansättning och behandlingen 
av ärenden i nämnden samt om kostnaderna 
för behandlingen av ärendena bestäms ge
nom förordning. 

23 § 
Forum 

Tvistemål som gäller ersättning enligt den
na lag kan anhängiggöras även i den tings
rätt inom vars domkrets kärandens hem
kommun finns. 

Talan som gäller ersättning kan väckas i 
tingsrätten först efter det att miljöförsäk
ringsnämnden har avgett utlåtande om för
säkringsgivarens eller Miljöförsäkringscen
tralens ersättningsbeslut 

24 § 
Rätt att få upplysningar 

Försäkringsgivaren, Miljöförsäkringscen
tralen och miljöförsäkringsnämnden har rätt 

att, för utredningen av försäkrings- eller er
sättningsärenden som de behandlar, av myn
digheter, den som utövar hälso- eller sjuk
vårdsverksamhet, pensionsskyddscentralen 
samt försäkrings- och pensionsanstalterna 
fåde uppplysningar som är nödvändiga, utan 
hinder av vad som bestäms om de sistnämn
das tystnadsplikt. 

25 § 
Tystnadsplikt 

Den som deltagit i behandlingen av ett 
ärende som avses i denna lag eller som på 
tjänstens väe;nar eller på något annat sätt i 
sin syssla fatt kännedom om behandline;en 
av ett sådant ärende får inte utan tillstand 
för utomstående röja något som enligt lag 
eller förordning skall hållas hemligt. 

Till straff för brott mot tystnadsplikten 
enligt l mom. döms enligt 38 kap. l eller 2 
§ strafflagen, om inte gärningen skall be
straffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen, eller 
om inte strängare straff bestäms för gärning
en på något annat ställe i lag. 

26 § 
Bemyndigande att utfärdaförordning 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna lag utfärdas genom förordning. 

5 kap. 
Ikraftträdande 

27 § 
Ikrqftträdande och övergångsstadganden 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
I fråga om ersättning för en skada som har 

orsakats av verksamhet som har bedrivits 
före lagens ikraftträdande tillämpas inte den
na lag, även om skadan har visat sig först 
efter lagens ikraftträdande. 

En sammanslutning som bedriver sådan 
verksamhet som avses i 2 § skall inom tre 
månader räknat från lagens ikraftträdande 
uppta miljöförsäkring för en hel försäkrings
pe~iod. 

Atgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. 
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2. 

Lag 
om ändring av l § lagen om försäkringsavtal 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras l § 2 mom. lagen den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) som följer: 

l § 
Tillämpningsområde 

Denna lag gäller inte lagstadgad försäkrin~ 
eller återförsäkring. Lagen tillämpas dock pa 

Helsingfors den 15 maj 1997 

försäkringar som avses i trafikförsäk
ringslagen (27911959), patientskadelagen 
(585/1986) och lagen om miljöskadeförsäk
ring ( l ), om inte något annat bestäms i 
dessa lagar. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Vid fölfall för Republikens President 
statsminister 

PAA VO LIPPONEN 

Miljöminister Pekka Haavisto 

370154 
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Bilaga 

Lag 

om ändring av l § lagen om försäkringsavtal 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras l § 2 mom. lagen den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

l § 
Tillämpningsområde 

Denna lag gäller inte lagstadgad försäkrin~ 
eller återförsäkring. Lagen tillämpas dock pa 
försäkringar som avses i trafikförsäk
ringslagen (279/1959) och patientskadelagen 
(585/1986), om inte något annat bestäms i 
dessa lagar. 

Denna lag gäller inte lagstadgad försäkrin~ 
eller återförsäkring. Lagen tillämpas dock pa 
försäkringar som avses i trafikförsäk
ringslagen (279/1959), patientskadelagen 
(585/1986) och lagen om miljöskadeförsäk
ring ( l ), om inte något annat bestäms i 
dessa lagar. 

Denna lag träder i krqft den 199. 


