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243/2014
Statsrådets förordning
om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2013
Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2014

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2, 3, 4 och 5 § i lagen om
administrering av ersättandet av skador som orsakats av exceptionella översvämningar
(1192/2013):
1§
Tillämpningsområde
I denna förordning föreskrivs om ersättning enligt lagen om ersättande av skador
som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983), nedan översvämningsskadelagen, av skador och kostnader som orsakats av exceptionella översvämningar
1.1—30.6.2013.
2§
Ersättningsprocent och ersättning för
sakkunnighjälp
Av de skador och kostnader som har förorsakats andra än jord- och skogsbrukares eller
yrkesövares enskilda vägar, broar, diken, vallar, byggnader, konstruktioner eller lösöre
som behövs i hushållen ersätts 80 procent av
skadorna enligt ersättningsgrunderna i översvämningsskadelagen.
Av en jord- och skogsbrukares eller yrkesövares skador och kostnader ersätts 60
procent av skadorna enligt ersättningsgrunderna i den lagen.
Ersättningen för Finlands skogscentrals
sakkunnighjälp vid värdering av skadorna är
60 euro/timme. Finlands skogscentral kan be-

viljas högst 45 cent per kilometer i kilometerersättning för värderingsbesök.
3§
Beviljande av vissa ersättningar
Ersättningen enligt 2 § för skador på produkter som tillverkats vid annan yrkesutövning än yrkesutövning inom jordbrukssektorn
eller på lösöre, enskilda vägar, broar, diken,
vallar, byggnader eller konstruktioner och
växande trädbestånd beviljas i form av stöd
enligt kommissionens förordning (EU) nr
1407/2013 om tillämpningen av artiklarna
107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, nedan allmänt stöd av mindre betydelse. En förutsättning för att ersättning ska
beviljas är att totalbeloppet av de stöd som
sökanden beviljats i form av stöd av mindre
betydelse inte överskrider maximibeloppet
enligt artikel 3.2 i den nämnda EU-förordningen.
En ytterligare förutsättning för beviljande
av ersättning är att totalbeloppet av alla allmänna stöd av mindre betydelse och andra
eventuella stöd av mindre betydelse som sökanden beviljats under referensperioden inte
överskrider maximibeloppet enligt artikel 3.2
i kommissionens i 1 mom. nämnda förordning.
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4§

5§

Värderingsgrunder

Ikraftträdande

Ersättningar för uteblivna skördar eller
vissa produkter som tillverkats vid yrkesutövning fastställs enligt de regionala värdena i
tabellen nedan om inte annat bestäms i lagen
om ersättande av skördeskador (1214/2000).

Denna förordning träder i kraft den 26
mars 2014.

Enhetspriset 2013
Art
halm

Enhetspris ≠/kg
0,03

Helsingfors den 20 mars 2014
Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo
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