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1369/2018

Lag
om ändring av lagen om oljeskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) 13 och 17–19 §, sådana de lyder del-

vis ändrade i lag 1674/2009, som följer:

13 §

Kostnader för bekämpning och återställande

Sådana kostnader för bekämpning av och återställande efter en oljeskada som berättigar
till i 10 § avsedd ersättning är

1) kostnader för de behövliga åtgärder som någon har vidtagit för att avvärja en ol-
jeskada som hotar honom eller henne,

2) kostnader och skador orsakade av oljebekämpningsåtgärder enligt räddningslagen
(379/2011),

3) skäliga kostnader för återställande av oljeförorenad miljö, samt
4) kostnader för nödvändiga utredningar för bekämpningsåtgärder enligt 2 punkten el-

ler för återställande enligt 3 punkten.
Kostnader för bekämpning som avses i 1 mom. 2 punkten är löner för personer som an-

ställts tillfälligt för bekämpningsåtgärderna och för den ordinarie bekämpningspersona-
len, kostnader för att anskaffa, använda och transportera förnödenheter som behövs i be-
kämpningsarbetet och andra liknande extra kostnader på grund av bekämpningen samt
värdet av eller värdeminskningen på de förnödenheter, anläggningar, utrustningar och an-
dra motsvarande bruksföremål som förbrukats eller fördärvats under bekämpningsarbetet.

17 §

Ersättning för anskaffning av bekämpningsmateriel och för upprätthållande av 
bekämpningsberedskapen

Ur oljeskyddsfonden betalas ersättning till det lokala räddningsväsendet i enlighet med
planen för bekämpning av oljeskador som avses i 47 § i räddningslagen för

1) kostnader för anskaffning av bekämpningsmateriel; en förutsättning för att en en-
skild anskaffning av bekämpningsmateriel för mer än 85 000 euro ska ersättas är att ol-
jeskyddsfondens styrelse på förhand har godkänt anskaffningen,

2) kostnader för upprätthållande av bekämpningsberedskapen.
Om materielen för bekämpning av oljeskador inte enligt bekämpningsplanen uteslutan-

de är avsedd för bekämpning av oljeskador, ersätts kostnaderna för anskaffning och drift
enbart till den del som motsvarar användningen av materielen för bekämpning av oljeska-
dor enligt bekämpningsplanen. En större andel av anskaffningskostnaderna än vad som
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motsvarar bruket av materielen för bekämpning av oljeskador kan dock ersättas ur ol-
jeskyddsfonden, om detta är motiverat för att bekämpningsberedskapen ska bli tillräcklig.

Ur oljeskyddsfonden kan, inom ramen för dispositionsplanen för fondmedlen, beviljas
ersättning i förskott för de kostnader som upprätthållandet av bekämpningsberedskapen
orsakar under ett kalenderår. Den slutliga ersättningen beviljas efter det att en utredning
över de faktiska slutliga kostnaderna har företetts.

18 §

Av prövning beroende ersättning för anskaffning av bekämpningsmateriel och för 
upprätthållande av bekämpningsberedskap

Ur oljeskyddsfonden kan staten betalas ersättning för i räddningslagen avsedda kostna-
der för anskaffning av materiel för bekämpning av fartygsoljeskador och för upprätthål-
lande av bekämpningsberedskapen.

Ur oljeskyddsfonden kan dessutom landskapet Åland betalas ersättning för kostnader
för anskaffning av materiel för bekämpning av fartygsoljeskador.

19 §

Av prövning beroende bidrag

Ur oljeskyddsfonden kan bidrag beviljas
1) det lokala räddningsväsendet eller kommunen för uppförande eller hyrande av en la-

gerbyggnad avsedd för förvaring av oljebekämpningsmateriel,
2) en i 22 c § i räddningslagen avsedd ägare till en hamn eller inrättning för anskaff-

ning av materiel för bekämpning av oljeskador,
3) för annan än i 1 och 2 punkten avsedd verksamhet som behövs för bekämpning av

oljeskador eller för upprätthållande av bekämpningsberedskapen.
————

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 28 december 2018
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