
37 § 
 

Ikraftträdande 
 
Denna lag träder i kraft den 20 . 

Genom denna lag upphävs lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) och lagen om miljöska-deförsäkring 
(81/1998). Upphävandet av 5–9 §, 17 § 2 punkten och 18 § samt 25 § 3 mom. i lagen om oljeskyddsfonden 
träder dock i kraft den 1 januari 2023. Upphävandet av 1, 6, 7 och 9 §, 12—16 §, 18—21 §, 21 a § och 22—
25 § i lagen om miljöskadeförsäkring träder dock i kraft först den xx xxxx 20 . 
 

 

Motiveringar till enskilda bestämmelser: 

37 §. Ikraftträdande. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2025. Innan lagen träder i kraft 
måste miljöförvaltningen kontrollera uppgifterna om de avgiftsskyldiga i det elektroniska 
ärendehanteringssystemet för miljöskyddstillsyn och göra de ändringar i informat-ionssystemet som behövs 
för att ta ut avgifterna. 
 
Genom lagen om miljöskadefonden upphävs både lagen om oljeskyddsfonden och lagen om 
miljöskadeförsäkring. Det föreslås att kapitel 2 om uppbörd av oljeskyddsavgift och 17 § 2 punkten och 18 § 
om anskaffning av bekämpningsmateriel och upprätthållande av bekämpningsberedskapen i lagen om 
oljeskyddsfonden upphävs i sin helhet från och med den 1 januari 2023. Dessutom upphävs 25 § 3 mom. i 
lagen om oljeskyddsfonden, som gäller överföring i statsbudgeten från uppbörd av oljeavfallsavgift. Lagen om 
oljeavfallsavgift har upphävts vid ingången av 2020, vilket innebär att momentet om avgiften i fråga inte längre 
behövs i lagen om oljeskyddsfonden. Avsikten är inte att oljeskyddsavgiften ska tas ut på nytt, eftersom den 
nuvarande oljeskyddsavgiften inte är förenlig med EU-rättsliga krav. Efter att bekämpningsansvaret för olje- 
och kemikalieskador från början av 2019 överfördes till inrikesministeriets förvaltningssektor är 
oljebekämpning numera räddningsverksamhet som underställs räddningslagen (379/2011). I fortsättningen 
kommer finansieringen för oljebekämpning, såsom även den huvudsakliga finansieringen för upprätthållandet 
av oljeskadornas bekämpningsberedskap, till fullo från välfärdsområdets budget. Detta återspeglas för sin del 
på oljeskyddsfondens ställning i förberedelserna för oljeskador. De ovannämnda ändringarna inverkar inte på 
de ersättningar som betalas ur oljeskyddsfonden och för vilka förhandsgodkännande redan har getts. 
Upphävandet av vissa paragrafer i lagen om miljöskadeförsäkring träder dock i kraft först senare, xx.xx.xxxx. 
Syftet är att garantera en korrekt behandling av de ersätt-ningar som söks ur försäkringen också under 
övergångsperioden. 

 


