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Lag
om ändring av atomansvarighetslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till atomansvarighetslagen (484/1972) nya 27 a och 27 b § samt till 28 § ett nytt

4 mom. som följer:

27 a §
Statsrådet kan på ansökan av en innehavare av en atomanläggning eller på ansökan av

en fraktförare enligt 11 §, på de villkor som statsrådet bestämmer och utan krav på motsä-
kerhet, bevilja statsgaranti för en atomansvarighetsförsäkring som beviljats av en försäk-
ringsanstalt för ersättande av sådan personskada som framkommer senare än 10 år men
senast inom 30 år efter en atomolycka (försäkringsgaranti). Försäkringsgaranti kan bevil-
jas endast om återförsäkring går att få bara på oskäliga villkor eller inte går att få i tillräck-
lig omfattning.

Innehavaren av atomanläggningen eller fraktföraren enligt 11 § ska lämna statsrådet en
ansökan om försäkringsgaranti samt behövliga och tillräckliga utredningar för utredning
av ärendet.

Statens ansvar på basis av en eller flera beviljade försäkringsgarantier får uppgå till ett
belopp av sammanlagt högst sex miljarder euro. Försäkringsgaranti kan beviljas för högst
ett år åt gången.

I en atomansvarighetsförsäkring enligt 1 mom. kan försäkringen avse eller den försäk-
rade vara en atomanläggning eller en transport av atomsubstans.

Staten har rätt att av anläggningsinnehavaren få det belopp som staten på basis av för-
säkringsgarantin betalat till försäkringsgivaren. På försäkringsgaranti tillämpas vad som i
lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988) föreskrivs om
borgensavgift och tillsyn över borgen och garanti.

27 b §
Statskontoret ansvarar för administration och tillsyn i fråga om försäkringsgarantin.

Statskontoret har rätt att vid den tidpunkt som Statskontoret bestämmer av försäkringsbo-
laget och av innehavaren av en atomanläggning få de upplysningar och utredningar som
behövs för tillsynen över iakttagandet av villkoren för garantin.

Ansökan om försäkringsgaranti görs hos arbets- och näringsministeriet. Ansökan om
ersättningar som betalas på basis av försäkringsgarantin görs hos Statskontoret.

Genom förordning av arbets- och näringsministeriet får närmare bestämmelser utfärdas
om

1) ansökan om försäkringsgaranti samt innehållet i ansökan,
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2) ansökan om ersättningar som betalas på basis av försäkringsgaranti, tidpunkten för
utbetalning av ersättningar samt villkoren för beviljande av ersättning.

28 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Försäkringsplikt enligt denna lag föreligger inte heller om
1) det är fråga om ersättning för sådan personskada som framkommer senare än 10 år

men senast inom 30 år efter en atomolycka,
2) återförsäkring för ersättning av skador enligt 1 punkten går att få bara på oskäliga

villkor eller inte går att få i tillräcklig omfattning, och
3) innehavaren av en atomanläggning har lämnat in en ansökan enligt 27 a § 2 mom.

och även i övrigt förfarit i enlighet med det momentet.
————

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.
Det som föreskrivs i 28 § 4 mom. i denna lag tillämpas på en sådan innehavare av en

atomanläggning som berörs av atomansvarighet när denna lag träder i kraft, om innehava-
ren av atomanläggningen lämnar in en ansökan enligt 27 a § 2 mom. och även i övrigt för-
far i enlighet med det momentet inom tolv månader från ikraftträdandet av denna lag.

Helsingfors den 3 december 2021

Republikens President
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